حرفها و حدیث های صنعتگر و اقتصاددان

انجمن مدیران صنایع
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تجربه ســالهای تشــدید تحریمها در
سالهای آخر دولت محمود احمدینژاد و
همچنین بازگشــت رژیم تحریمها در یک
سال تازه سپری شده یک نسبت را به طور
واضح نشان داده است :این نسبت سازگاری
و همراهــی کامــل قیمت همــه کاالها و
خدمات عرضه شده در بازار ایران با تغییرات
کمی و کیفی نــرخ ارزهای معتبر در بازار
ایران به ویژه نرخ دالر نسبت به ریال است.
ایــن یک واقعیــت انکارناپذیر اســت و
برخالف تحلیلهای ارائه شــده از ســوی
کارشناســان که اثرات افزایش نرخ تبدیل
دالر به ریال را خوشبینانه و در اندازههای
بسیار پایینتر از تورم دالر محاسبه میکنند
این تغییرات با شتاب به سوی تورم دالری
حرکت میکند .شاید این احتمال باال باشد
که نسبت تغییرات قیمتی کاالها و خدمات
عرضه شــده نسبت به تغییرات دالر بسیار
پایینتر باشد اما این یک واقعیت است که
دریک روند نه چندان آهسته این نسبتها
به هم میرسند .فشار و ارعاب و ترسافکنی
نهادهای نظارتی برای پایین نگه داشــتن
قیمتهــا نیز هرگز با کامیابی همراه نبوده
و نخواهد بــود .پیامد این تغییرات کاهش
قــدرت خرید و قــدرت پسانــداز ریالی
مصرفکنندگان و سپردهگذاران ایرانی در
بانکهاست .مصرفکنندگان ایرانی به ویژه
کارگران ،معلمان و سایر کسانی که بخش
اصلی درآمدشــان از محــل فروش نیروی
کارشان است هرگز نمیتوانند کارفرمایان
را ناگزیــر کنند با افزودن بــر درآمد آنها
قدرت خریدشــان را در برابر تورم و گرانی
برخاسته از آشوب ارزی جبران کنند .دولت
با استناد به اینکه این اقدام تورم را به نقاط
اوج هدایت خواهد کرد و بخش خصوصی با
استناد به اینکه شرایط کسب و کار با رکود
مواجه شده است راه رشد نرخ مزد و حقوق

را مسدود میکنند .استیصال و درماندگی
مصرفکنندگان با درآمدهای ثابت در این
روزها در چهــره آنها بازتاب دارد و آنها به
طور واضحی خشــمگیناند .پرسش امروز
مردم ایران از ســرمایهدار و سرمایهگذار،
از کارگر و کشــاورز ،از کارمند لشــگری
و کشــوری و از اصناف و پیشــهوران این
اســت :دالر در کجا متوقف میشود؟ مردم
میخواهند امکانات و تواناییهای درآمدی
و داراییهــا خود را بــا تحوالت آینده نرخ
دالر ســازگار کنند و میخواهند سرنوشت
خودشان و خانوادهشــان را ارزیابی کنند.
به هردلیل اکنون روش زندگی و زیســت
مادی و از همه مهمتر اخالق جامعه ایرانی
به زلف و موی نرخ دالر به ریال ایران گره
خورده است و همه در یک مسابقه اندوهبار
دنبال تبدیل پسانداز و داراییهای خود به
دالر یا ســکه یا طال و سایر کاالهای بادوام
هســتند .دقت در رفتار متغیرهای اقتصاد
کالن نشان میدهد متاسفانه اقتصاد ایران
زیر ضرب دالر قرار دارد و چارهای نیســت
کــه به ایــن واقعیت تن دهیــم .اگر این
واقعیــت را به هر دلیل نادیــده بگیریم و
سرسختی و لجبازی نشان دهیم روزگار بدتر
خواهد شد.

داخل یا خارج
انتظارات شــهروندان از اینکه بدانند باید
خود را با کدام نرخ تبدیل دالربه ریال آماده
کننــد انتظار بهحق و قانونی و از مطالبات
واقعی آنهاست و میخواهند از زبان مدیران
دولت و حکومت بشــنوند که باید به کدام
مسیر بروند.
اما واقعیت این است که مدیران ارشد نیز
اطالعات کافی در اختیارشان نیست یا اگر
هست از جنس سیاست است و نمیتوانند
ترجمان آن به زبان اعداد و آمار اقتصادی
را عریان کنند .به نظر میرسد نوعی ابهام
بزرگ در ذهن ایرانیان نهادینه میشــود و
آن ابهام در محل تکلیف نرخ تبدیل دالر به
ریال است .آیا این نرخ در تهران و از سوی
مدیران ادارهکننده کشور و سیاستگذاری

داخلــی رقم میخورد؟ برخــی باور دارند
این اتفاق میتوانــد بیفتد و این حکومت
اســت که با سیاســتهای کارآمد ارزی و
روش وراهبرد برخورد با با جهان زمام مهار
نرخ دالر را در دست بگیرند .اگر این گروه
توانایی و دانایی کافی برای در پیش گرفتن
راهبردی مبنی بر مدارا با جهان و سازگار
را داشــته باشند و بر این پایه رفتارکنند و
از سوی دیگر حراج دالر کمیاب را متوقف
کرده و اجازه دهند نرخ دربازار تعیین شود
میتــوان محل تعیین تکلیــف دالر را در
داخــل دید .در صورتیکه راهبرد روشــنی
برای ســازگاری با جهان نیابیم و در برابر
جنگطلبی اصلیترین نیروی اقتصادی دنیا
که در نوک هرم مبارزه با ایران است راهی
برای مدارا باز نشود و در داخل نیز برهمان
روشهای شکســت خورده برپایه دستور
و زور و ســرکوب ارزی و اقتصــادی رفتار
کنیم تکلیف دالر در خارج از ایران روشن
خواهدشد .در این صورت نباید از کشوری
که میخواهد نظام سیاسی را از کار بیندازد
و بهترین و کارآمدترین ابزارش نیز بستن
راههای ورود دالر به بازار ایران اســت و در
داخل نیز نیروهایی هستند که سرسازگاری
ندارند دلش به حال پول ایرانیان بسوزد و
راه ســقوط بیشتر نرخ تبدیل ریال به دالر
را ببندد .حاال اقتصاد و سیاست در ایران در
بزنگاه تاریخی ایستاده است که خوشبختی
و آرامش شهروندانش با نرخ تبدیل به یک
پول که از قضای بد پول خصم اســت گره
خورده است.
مدیران ارشــد سیاسی و اقتصادی ایران
باید بدانند که دالر به مثابه با ارزشترین و
معتبرترین ارز دنیا دستکم تا روزیکه پول
نیرومندتری جانشــین آن نشــده است بر
اقتصاد جهان از جمله اقتصاد ایران تسلط
دارد و باید در معادالت اقتصاد سیاسی این
موضوع گنجانده شــود .کاش روزی برسد
که اقتصاد و ریال ایران آنقدر نیرومند شود
که مرجع پول درجهان شــود اما تا آن روز
دالرهای کمیاب را به قیمت ارزان و رانتی
از دست ندهیم.
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دیدار

گزارش دیدار نوروزی
شیما ستوده
عضو هیأت تحریریه

دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع در ســال  1398همچون
همه سالهای  40سال پس از تأسیس این نهاد قدیمی با حضور
اعضای آن که از شعب انجمن نیز به تهران آمده بودند چشمنواز
بود .مطابق با سنت دیرین انجمن مدیران صنایع ،دبیران شعب در
دیدار با محمدرضا ستوده دبیرکل انجمن تنگناها و تواناییهای
شعب در سال  1397را در میان گذاشتند و برنامههای خود را برای
سال  1398تشریح کردند .افزایش فعالیتهای کارشناسی ،حضور
بیشتر انجمن در مجامع تصمیمگیری در سطح ملی و در سطح
استانی و تالش برای اتحاد نظری و اجرایی میان شعب از بحثهای

مطروحه در دیدار دبیران شعب با دبیرکل انجمن در ساعتهایی
قبل از دیدار نوروزی بود .محمدرضا ستوده دبیرکل انجمن نیز در
این دیدار برنامههای انجمن را برای سال  1398تشریح کرد و از
دبیران شعب خواست نسبت به افزایش سطح کیفی فعالیتها به
ویژه فعالیتهای کارشناسی تالش ویژه داشته باشند.
مهمان ویژه
انجمن مدیران صنایع مطابق با سنت هر ساله خود برای دیدار نوروزی
از یک اقتصاددان برجســته برای سخنرانی و تشریح مسائل مهم و
احتمالی سال جاری دعوت میکنند .دکتر مسعود نیلی اقتصاددان
نامدار ایرانی که در  5سال دولتهای یازدهم و دوازدهم مشاور ارشد
اقتصادی رئیسجمهور بود مهمــان ویژه دیدار نوروزی بود .حضور
اقتصاددانی در اندازههای نیلی نشان میدهد که انجمن مدیران صنایع
دارای اعتبار باالیی است و اقتصاددانان برای تشریح دیدگاههای خود
حضور در این جمع صنعتی را مفید تشخیص میدهند.
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مهندس محســن خلیلی رئیس هیأت مدیره
انجمن مدیران صنایع پیش از ســخنان مسعود
نیلی در سخنرانی به تجربه  40ساله این انجمن
و تطابق آن با تحوالت در بخش صنعت و اقتصاد
سیاســی نکاتــی را برای حاضران یادآور شــد.
مهندس خلیلی گفت 40 :ســال پیش در چنین
روزهایی ،تحوالت ســریع در ســطح کشور و به
وسیله پیروزشدگان انقالب در جریان بود .یکی
از این تحوالت موضوع حفظ ســاختار مالکیتی
کارخانههــای صنعتــی یا به هــم زدن ترکیب
مالکیت بود .گروهی از انقالبیون باور داشتند که
باید ترکیب مالکیت کارخانهها و بنگاهها به نفع
دولت از تعادل قبلی خارج شــود .این خواست
آنها بعدهــا با قانون حفاظت و توســعه صنایع
که در شــورای انقالب تصویب شد ،اجرایی شد.
دهها کارخانه و بنگاه صنعتی با اســتناد مواد و
تبصرههای قانون یادشده به مالکیت دولت درآمد.
در آن روزها بود که گروهی از صاحبان کارخانهها
با هدف حفظ مالکیت خود بر کارخانههایشــان
و جلوگیری از مصادره و ملی شــدن کارخانهها
دور هم جمع شــدند و انجمن مدیران صنایع را
تاسیس کردند .در آن روزها ملی و مصادره شدن
کارخانهها با توجه به اینکه سرمایهگذاران صنعتی
را سرمایهداران زالوصفت مینامیدند برای مردم
عادی و حتی ضروری شده بود .بخش خصوصی
ایران در محاصره قانون یادشده و شعارهای ضد
سرمایهداری بود و کاری از پیش نمیرفت تا انیکه
 15نفر از صاحبان صنایع در آن روزهای سخت
این انجمن را تاسیس کردند.
انجمن مدیران صنایع نزدیک به  80هزار صفحه
فعالیت علمی – کارشناسی در این سالها تهیه
و جمعبنــدی آن که از طــرف خانم خلعتبری
انجام شده بود در زمان وزارت آقای جهانگیری
در وزارت صنایع و معادن تقدیم وی و مجموعه
مدیران دســتاندرکار تدوین استراتژی توسعه
صنعتی که جناب نیلی ریاســت آن را برعهده
داشتند ،شــد .متاسفانه برخالف انتظار که باید
قانون و الیحه تهیه شده وزارت صنایع و معادن
در بهار  1384به تصویب برسد در دولت بعدی
کنار گذاشــته شــد .انجمن مدیران صنایع اما
در همه ســالهای پــس از آن نیز فعالیتهای
کارشناســی خود انجام داد و اکنون در سراسر
کشــور  2500عضو دارد .با توجه به اینکه مقام
معظم رهبری امســال را ســال رونق تولید نام
گذاشــتهاند امیدواریم بنگاههــای صنعتی در
سال  1398با مشــکالت کمتری مواجه شوند
و کشور در برابر تحریمهای گسترده به سالمت
عبور کند .میدانیم که تورم و بیکاری و کاهش
سرمایهگذاری در راه است اما باید امیدوار بود.

کارخوب شهردار تهران در تجلیل از صنعتگر قدیمی

محسن خلیلی  :عزت به کسی میرسد که
به مردم خدمت صادقانه کند
پیروز حناچی شهردار تهران بی سروصدا
به دفتر کار محسن خلیلی صنعتگر قدیمی
ایران و یکی از کســانی که نام او در کنار
تأسیس صنعت گاز خانگی درکنار فعاالن
بزرگ تاســیس نهادهای مدنی به چشم
میآید ،آمد و درکنــار خلیلی و گروهی
از مدیران تشکلهای کارفرمایی نشست.
حناچی کاغذ و قلم در دســت داشت و
نکات مهم ســخنان خلیلی رئیس هیأت
مدیره انجمــن مدیران صنایــع و دیگر
صنعتگران را یادداشــت میکرد .این کار
او نشان میداد برای شنیدن و حرف زدن
تشــریفاتی و خشک و خالی نیامده است
و میخواهد از تجربه صنعتگران شاید در
اداره بهتر پایتخت استفاده کند.
عزت و خدمت
خلیلــی در دیــدار با شــهردار تهران
که شــهرداران برخــی از مناطق تهران
نیــز او را همراهــی میکردند نکات قابل
اعتنایــی را مطرح کرد کــه بدون تردید
بــه کار شــهردار و هــر مقام مســئولی
میآیــد .خلیلی در جایی از ســخنانش
گفت :من با احتساب فعالیت دانشجویی
کــه در اواخر دهه  1320بــود و درکنار
ســایر شاگردان شــادروان بازرگان انجام
میشــد و با احتساب سال شروع فعالیت
صنعتی و تأسیس نهادهای کارفرمایی حاال
 70ســال تجربه فعالیتهای اجتماعی و
صنعتی دارم .در این دوران طوالنی فراز و

نشیبهای پرشماری را دیدهام و از نزدیک
شــاهد تحوالت زیادی بــودهام .تجربهام
میگوید عــزت و احترام مــردم نصیب
کسانی میشود که صادقانه برای بهروزی
شهروندان کار و فعالیت کردهاند .این تجربه
آسان به دست نیامده است و من با حضور
در متن فعالیتهای اجتماعی و صنعتی به
آن رســیدهام .خلیلی در بخش دیگری از
سخنانش گفت :پدر من یک صنعتگر کوشا
بود و بارها در فعالیتهایش با ناکامیهایی
که از بیرون بر او تحمیل میشــد روبه رو
و از این مشــکالت بیرون آمد .او به من و
ســایر فرزندانش همواره توصیه میکرد
یــأس و ناامیدی از خواســتههای ابلیس
است و انسان باید امیدوار باشد و درهیچ
شرایط سختی امید به بهروزی و پیشرفت
را از دســت ندهد .حاال مــن این توصیه
را بــه مدیران کشــوردارم و به مردم نیز
میگویم که اگرچه سال سختی داریم اما
باید با بردباری و مدارا دنبال این باشــیم
کــه چگونه از این روزهای ســخت عبور
کنیم .نباید امیدواری را ازدست داد .رئیس
انجمن مدیران صنایع در بخش دیگری از
ســخنانش گفت :من از سال  1332که
فعالیت صنعتی را به همراه پدر و برادرانم
شــروع کردم به این نتیجه رسیدم و حاال
نیز همان باور را دارم که توسعه صنعتی و
اقتصاد آزاد راه نجات اقتصاد ایران است و
باید مرحله توسعه صنعتی را تجربه کنیم.
خلیلی با اشــاره به اینکه رزومه شهردار
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تهران و سابقه فعالیتهای وی و تخصصی که
دارد نشان میدهد وی توانایی تهران به مثابه
یکی از ابرشهرهای کالن را دارد .ما خرسندیم
که یک متخصص ادره تهران را دراختیار گرفته
است و من همین جا آمادگی انجمن مدیران
صنایع و سایر تشکلهایی که درآنها مسئولیت
دارم برای همــکاری برای تهــران آبادتر را
اعالم میکنم.
ایران ابدی است
در این دیدار پیروز حناچی شهردار تهران نیز
نیز در سخنان کوتاهی گفت :سرزمین ایران
سرزمینی جاویدان است و این روزهای سخت
را نیز پشــت ســر میگذارد .تجربه تاریخی
نشان میدهد ایران هرگز زیر بار سختیها و
دشواریها از پای درنیامده و در نمیآید .این
حرف را از زبان شمار قابل اعتنایی از مدیران
و متخصصــان خارجی که درســمینارها و
همایشهای بینالمللی با آنها صحبت کردهام

شــنیدهام و داوری درستی اســت .ایرانیان
روزهای ســخت جنگ را با اتحاد و انسجام
همه نهادها مردم پشت سرگذاشتهاند .یادم
میآید درســاخت پــل 14کیلومتری روی
هورالعظیم اکثر بنگاههای صنعتی خصوصی
و دولتی فعال بودند و هر بنگاه با آرم و نشان
خود حاضر بود .االن نیز امیدوار باشــیم که
اقتصاد ایران با استفاده از تواناییهای بخش
صنعــت این روزها را پشــت ســر بگذارد.
شهردار تهران گفت وظیفه شهرداران است
که از مردان و زنان سخت کوش و اصیل که
درمسیر توسعه ایران فعالیت کردهاند قدردانی
کنــد .قدردانی من از آقای خلیلی به عنوان
یک صنعتگر قدیمی با هدف توسعه اندیشه
حمایت از مردان بزرگ است.
در این دیدار محمدرضــا جابر انصاری نایب
رئیــس انجمن مدیران صنایع نیز گفت :من از
چند کشــور پیشرفته اقتصادی اطالع دارم که
دادن مجــوز برای احداث کارخانهها یا احتماال

تخریب آنها بخشی از وظایف شهرداریهاست
اما در ایران دولت این کار را برای خود برداشته
اســت و راه دخالت در بنگاههای صنعتی را باز
نگهداشته است .وی گفت این را برای یادآوری
گفتم شــاید بتوان درآینده به این ســو رفت.
حناچی با اشاره به اینکه قانون شهرداری مربوط
به دوره نخست وزیری دکتر مصدق است و باید
اصالح شــود تا چیزی که شما میگویید واقعا
اتفــاق بیفتد .اما با اســتناد به برخی مواد این
قانون فعلی نیز میشود دراین باره کاری کرد.
در پایان دیدار شهردار تهران هدیه ای از سوی
شهرداری تهران به پاس دههها فعالیت صنعتی
خلیلــی به او داد .دراین دیدار بهروز فروتن از
مدیران نامدار صنعت غذای ایران نیز در سخنانی
با تاکید برکار خوب شهردار تهران درتجلیل از
صنعتگران قدیمی گفت باید قبول کنیم اقتصاد
ایران روزهای خوبی ندارد اما نباید سیاه نمایی
کرد و من مثل آقای خلیلی و شــهردار محترم
امیدواری را در این شرایط الزامی میبینم.
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مسعود نیلی|
ایران بهویژه اقتصاد ایران ســالهای  1397با
گسستهای نسبتا بزرگی در مقایسه با سالهای
گذشته روبهرو بود و به نظر میرسد این گسستها
ادامــه دارد و به همین دلیل عــدم قطعیت در
برآوردهای دقیق از شرایط وجود خواهد داشت و
کار را برای تحلیل دشوار میکند .از طرف دیگر
به نظر میرســد در ارزیابی شــرایطی که در آن
قرار داریم و از نیمه دوم ســال  96در آن شرایط
قرار گرفتیم و در نیمه دوم ســال  97نیز وجود
داشت این بود شرایط سیاسی فاقد همگرایی بود
و مشخص نیست دقیقا چه عواملی این شرایط را
برای ما به وجود آورده است.
به طور طبیعی تا زمانی که تحلیل درســتی از
شرایط نداشته باشــیم و ندانیم چه عواملی این
شرایط را به وجود آوردهاند نمیتوانیم جمع بندی
درست و همگرایی داشته باشیم .در سال 1397
و همچنان در ســال  1398مجموعهای از عوامل
در کنار هم جمع شــده اند و اگر اینها از هم جدا
نشوند نمیتوانیم وزن درستی برای هر یک از این
عوامل تعیین کنیم.
من ابتدا توضیحی در مورد سازوکارهایی که در
ســال  1397در اقتصاد ایران فعال شد و کارکرد
ارائه میکنم و سپس ارزیابی کمی از شاخصهای
اقتصادی ســال گذشته ارائه میکنم و نکاتی در
مورد سال  1398خواهم داشت .سازوکارهایی که
در اقتصاد ایران موثرند مفصل و پیچیده اســت.
مســأله تحریم به این دلیل اهمیت
دارد که اقتصــاد ایران عمدتا
بــر درآمدهــای ارزی متکی
اســت و درآمدهــای ارزی
از فــروش نفت به دســت
میآید و تحریم این روند را
به هم زده اســت بنابراین
ابتدا بر این قسمت متمرکز
میشوم و سپس توضیحات
بعدی را بر این اســاس ارائه
میکنم.
اتفاقی که در اقتصاد رخ میدهد و
ارتباطــی با تحریم ندارد و در کارنامه
چندین دهــهای در جریان بوده این
است که تقریبا رقم ثابتی تولید نفت
خام داشتیم که منجر به این شد که
ما صادرات نفت خام داشته باشیم
و این وزن بزرگی در عرضه ارز در
اقتصاد داشت .وقتی قیمت نفت
افزایش داشته باشد مقادیری که

دولت به بانک مرکزی میفروشد ارقامی قابل توجه
است .مثل سالهایی در نیمه دوم دهه  1380که
ارز به وفور وارد اقتصاد میشود در زمانهایی مثل
سالهای نیمه دوم دهه هفتاد بهویژه در سالهای
ابتدایــی و در  76و  77و  78ما در مضیقه ارزی
قرار گرفته بودیم و عرضه ارز محدود میشود و از
این نظر نوساناتی به وجود میآید .این نوسان در
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر نرخ ارز
در بازار تأثیر دارد .نرخ ارز هرچه باشد قیمت نسبی
واردات را به کاالهایی که در داخل تولید میشود
مشخص میکند .و این موضوع نیز بر شاخصهای
اقتصادی داخلی اقتصاد ایران تأثیرگذار است و بر
تولید و مصــرف نیز اثر میگذارد .همچنین نرخ
ارز بــه دلیل رفتار دولــت در ورود ارز صادراتی
نفــت تغییر میکند و به این ســبب بر صادرات
غیرنفتی اثــر دارد و این آمار را افزایش میدهد.

این سازوکاری است که در اقتصاد ما چندین دهه
جریان دارد .حال وقتی که اقتصاد ایران در تحریم
است از چند کانال بر عملکرد اقتصاد ما تأثیر دارد.
وقتی صادرات نفت محدود میشود و اگر صادرات
داشته باشیم دسترســی اقتصاد به ارز صادراتی
محدود و بنابراین به کمتر شدن عرضه ارز منجر
میشود و هزینه مبادله را برای تجارت و واردات
کاال و ارز افزایش میدهد .بنابراین قیمت نسبی
واردات تحــت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرد و چون
تحریم هزینه مبادله را در اقتصاد باال میبرد باعث
میشــود واردات به طور نسبی گرانتر شود و در
نتیجه تقاضای مبادالتی ارز کاهش پیدا میکند.
وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند واردات تعدیل
میشــود و این تعدیل خود کنترلکننده است و
قدرت خرید جامعه روند تحوالتی نرخ ارز را کنترل
خواهد کرد .این قســمت در دامنه برابری قدرت
خرید قرار میگیرد و اگر سطح قدرت خرید جامعه
کاهش پیدا کند و یا میزان مناسبی افزایش پیدا
نکند با افزایش نرخ ارز تقاضا برای واردات کمی
از ایــن طریق کاهش پیــدا میکند و نرخ ارز بر
صادرات غیر نفتی اثر میگذارد و بر حسب اینکه
چقدر صادرکنندهها از تغییرات نرخ ارز در آینده
چشمانداز دارند و سیاستهای ارزی اتخاذ شده
در کشــور بر وارد شدن ارز صادراتی به کشور در
کوتاه مدت تأثیر دارد و اینکه آن چقدر عرضه ارز را
محدود کند.
پدیده قابل اعتنا
اگر قرار بود روابط علت و معلولی
به همین شکل اجرا شود قاعدتا
باید در سال  1396و  1397در
تالطمهای ارزی به این دلیل
که هنوز تحریمــی بر علیه
ما اعمال نشــده بود چنین
شــرایطی به وجود نمیآمد.
اگر شرایط اقتصادی به همین
مکانیزمهایی که عرض کردم
محدود بود بایــد بعد از آبان
 1397شاهد جهشهایی در نرخ
ارز میبودیم و این اتفاقات به دنبال
آن میافتاد.
این درحالی اســت که بیشترین
افزایشهــا در نرخ ارز قبل از آبان
 1397اتفاق افتاد .و ما در مقیاس
قابل مقایســهای بــا تغییراتی
نســبت به فصول قبلی روبهرو
شــدیم .این درحالی بود که
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آمار و ارقام کشــور نشــان مــیداد ما همچنان
دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکنیم و ارز آن
را وصول میکنیم و صادرات نفتی طبق روال خود
انجام میشود .به یاد دارم وقتی بازار ارز متالطم
شده بود قسمت صادرات و واردات در باالی جدول
تــراز پرداختها حتی مازاد قابل توجهی نشــان
میداد یعنی حتی صادرات ما نسبت به وارداتمان
با رقمهای باالیی وجود دارد و این سوال به وجود
آمده بــود که چرا وقتی چنین آماری داریم بازار
ارز اینچنین متالطم است .در واقع وقتی تحلیل
درســتی از این قسمت نداشته باشیم نمیتوانیم
رویکرد مناسبی در مواجهه با شرایط ارزی که در
کشــور به وجود آمده است داشته باشیم .تحلیل
این اســت که مردم ایران و کسانی که پس انداز
مالی در اختیار داشتند با استفاده از تجربهای که از
تحریم سالهای  1391و  1392داشتند و بخشی
از داراییهای مردم در آن ســالها ارزش خود را
از دســت داد .چون اولین تجربه بود مردم برآورد
درستی از شرایط نداشتند بنابراین انتظارات که
به غلط گفته میشود واکنش روانی ،من از به کار
بــردن آن اجتناب میکنم برخی میگویند هیچ
قاعدهای بر آن حاکم نیســت ولــی این اتفاقات
کامال قاعدهمند است .با ترسیم چشماندازی برای
وضعیت بینالمللی آینده تخمینی زده شــد .اگر
این چشــمانداز تحریم مثل ســال  1392مثبت
باشد عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد .بر عکس
اگر تخمین این باشــد که ما با کمبود ارز روبهرو
خواهیم شــد با مطرح شدن این موضوع نرخ ارز
افزایش پیدا میکند یعنی وقتی تخمینی که افراد
برای آینده میزنند عددی باالتر از آن چیزی است
کــه در آن زمان بود با بزرگتر بودن این شــکاف
ســرمایهگذاری در بازار ارز افزایش پیدا میکند.
چون نرخ ارز یک متغییر کامال مشاهدهپذیر است
و همین اطالعات مربوط به شرایط اقتصادی کشور
و این تحوالت درنرخ ارز استفاده میکنند .بنابراین
نرخ ارز به عنوان یک شاخص و راهنمای مفیدی
برای جامعهای که اطالعات رســمی درون آن به
صورت روان عرضه نمیشــود درمیآید و تورم را
تخمین میزند.
انتظارات تورمی
وقتــی انتظــارات تورمی بر اســاس نرخ ارز
مورد انتظار افزایش پیدا میکند و از نرخ ســود
بانکی باالتر مــیرود به طور طبیعی نگهداری از
داراییهای نقدی مزیت خود را از دست میدهد
و جابهجایی منابع ســرمایهای به سمت ارز و طال
که با همدیگر رابطه دارند افزایش پیدا میکند و
این تقاضا سرمایهای است و مبادالتی نیست .وقتی
تأثیر خطای مربوط به سالهای  1391و 1392

مردم در تخمین نرخ ارز مورد انتظار اینجا لحاظ
میشود منجر به اوور شوتینگ نرخ ارز میشود و
نرخ ارز به میزانی بسیار فراتر از آن چیزی که در
محاسبات منظور میشد قرار میگیرد .چون این
نرخ برای مبادالت ارزی نیست و به عنوان پس انداز
تلقی شده است ،به طور طبیعی وقتی تقاضا برای
نگهداری ارز با هدف ایجاد بازده در آینده افزایش
پیدا میکند تقاضا برای ارز امروز زیاد میشــود
و وقتی زیاد میشــود نــرخ ارز افزایش مییابد و
زمانی که نرخ ارز با افزایش مواجه شد شکاف بین
نرخ ارز موجود و نرخ ارز مورد انتظار کاهش پیدا
میکند و رفته رفته عطش خرید ارز تا زمانی که
تغییر مورد انتظار صورت نگیرد تعدیل میشود و
باعث میشود شدتی که در ابتدا شکل گرفته بود
تعدیل شود و در حدی بماند .این وضعیت چون
با واقعیتهای بلند مدت اقتصاد متناسب نبود و با
رفتار مردم در حفظ داراییهای مالی خود سازگار
بود شاید کمی نیز کاهش پیدا کند.
چرا مردم صبر نکردند
در حقیقت این مسیر بیانگر این است که مردم
صبر نمیکنند تا به آبان  1397از راه برسد و بعد
ببینند دسترسی به ارز کم شده و ارزش داراییهای
آنها کاهش پیدا کرده است .در حقیقت آنچه در
تجربه سالهای  1390تا  1397مشاهده کردیم
درسهــای زیادی به ما داد .همه ما به یاد داریم
وقتــی اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را در دی
ماه سال  1390امضا کرد .امضا برای شش ماه بعد
از این تاریخ بود یعنی اجرای تحریم برای جوالی
سال آینده بود و در دسامبر امضا شده بود .در واقع
از فاصله امضای تحریم ارزی و نفتی ایران تا اجرای
آن در همــان زمان نرخ ارز جهش داشــت چون
چشمانداز نرخ ارز مورد انتظار باعث شد تقاضایی
که برای ارز وجود داشت نرخ را زودتر باال ببرد.
مشــاهده بعدی این است که بیشترین کاهش
نــرخ ارز در خرداد  1392رخ داد نه در زمانی که
برجام به تصویب رســید! یعنی در خرداد 1392
نیز جامعه یک ارزیابی کرد .و با پیشبینی بهبود
روابط سیاســی سرمایهگذاری در ارز فاقد توجیه
ارزیابی شــد و ترکیب داراییهای مردم به سمت
داراییهای ریالی برگشت .و با توجه به مشکالت
نظام بانکی و نرخ ســود بانکی باال و کاهش تورم
بازده مثبت دو رقمی برای ســپرده گذاری بانکی
به وجود آمد .وقتی ترامپ به عنوان رئیس جمهور
آمریکا انتخاب شــد هنوز مستقر نشده بود که به
صورت زودرس به رفتار مردم شکل داد و نتیجه
این شــد که آمریکا وقتی تحریمها را اعالم کرد
نــرخ ارز نیز افزایش پیدا کرد و تغییراتی در بازار
ارز به وجود آمد.

تمرین مردم
اگر نرخ ارز ســوم بازار در جریان قرار میگرفت
قدرت خرید مردم آن را کنترل میکرد و افزایش
زیــادی پیدا نمیکرد وقتی بخــش تجاری را از
بخش ســرمایه جدا میکنیم آن قسمت خود به
خود میدان افزایش بیشــتری پیدا میکند .علت
اینکه ما در نیمه دوم ســال  96و نیمه اول سال
 97با آثار شدید تحریم روبهرو شدیم و اثرات آن
در شاخص تورم و حسابهای ملی ما و در تولید
و سرمایهگذاری ظاهر شد به نتیجه تمرین مردم
در سالهای  91و  92بر میگردد ،و تالطم ما در
بازار ارز فراتر از انتظار بود .در چهل سال گذشته
بــه خاطر ندارم نرخ ارز از مقدار متناظر با برابری
قدرت این چنین فراتر رفته باشــد ،ولی رفت .به
طــور طبیعی وقتی نرخ ارز و نرخ ارز مورد انتظار
افزایش پیدا میکند چون انتظارات تورمی افزایش
پیدا میکند سطح عمومی قیمتها تحت تأثیر نرخ
ارز قرار میگیرد و انتظــارات تورمی برای آینده
تحت تأثیر این شــاخص قرار میگیرد .به همین
دلیل تــورم نقطه به نقطه ما در فروردین 1397
عدد هشت و چند دهم بود اما تورم نقطه به نقطه
در اســفند  97به چهل و هفت و نیم رسید .این
افزایش بســیار زیاد اســت چون وقتی انتظارات
تورمی افزایش پیدا میکند در واقع تمایل مردم
برای اینکه پول را بدهند و کاال بگیرند افزایش پیدا
میکند به همین دلیل تورمزایی پول باال میرود
در شرایط فراوانی برعکس است.
داستان بودجه
بعد دیگر این موضوع بودجه اســت .بودجه در
اقتصاد ایران متغیر اثرگذاری است و در کوتاهمدت
از اثرگذارترین متغیرها است وضعیت توازن یا عدم
تــوازن بودجه آثار اقتصادی کالن و قابل توجهی
دارد همان مکانیزمی که یادآور شدم از بعد ریالی
برداشت سهم بانک مرکزی میشود منابع بودجه
از سهم نفت .چیزی کمی بیشتر از یک سوم منابع
دولت به طور مستقیم نفت است و غیر مستقیم
نیز اثرگذار اســت .بنابراین وقتی منابع بودجه در
کنار مخــارج بودجه قرار میگیرد مخارج بودجه
انعطاف زیادی ندارد .من با آشنایی مختصری که
دارم میدانم که بودجه ما در سال  1397با 344
هزار میلیارد تومان بسته شده است و کار سختی
بود و برای این فشــار زیادی به بودجه وارد شد.
اینکه ما در سال  1398کمتر از عددهای  405و
 407باشــد شاید نه ممکن و نه به صالح باشد و
بودجه رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل کند .ولی
منابع بودجه تحت تأثیر قرار دارد نه دولت نرخی
برای منابع خود تعیین کرده است و در سال  98نیز
به نظر میرسد که با کاهش منابع روبهرو باشیم.
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امروز سوالی ایجاد شده این است که این شکاف
چگونه پر خواهد شد؟ در سال  1398چگونه فاصله
بین این منابع و مصارف پر خواهد شد؟ این نکته
بسیار تعیینکننده است ،اگر به شیوه درستی با
این مسأله برخورد شود میتواند کمککننده باشد
و ما دچار مشکلی اضافه بر مشکالت قبلی نخواهیم
بود .اگر درست با این مسأله برخورد نشود اشتباه
جبران ناپذیری خواهد بود چون بر نقدینگی اثر
میگذارد .رابطه بین نقدینگی و تورم در شــرایط
کاهش دسترسی به ارز منابع نفتی رابطهای قوی
است درحالیکه در زمان وفور منابع نفتی این رابطه
بسیار ضعیف است .ما در دورهای به سر میبریم که
هر یک ریال نقدینگی تورم بیشتری ایجاد میکند.
تورم
تولید ناخالص داخلی ایران در پایان ســال 1396
تقریبا یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد تومان بود.
اگر یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1397
کاهــش پیدا کند یعنی  17هــزار میلیارد تومان از
درآمد اقتصاد کم میشــود .اگر فرض کنیم این 17
هزار میلیارد تومان درآمد کاهش یافته به طور مساوی
از همه کم بشــود که چنین اتفاقی هرگز نمیافتد
ولی در تقسیم به جمعیت کشور و تقسیم به  12ماه
سال یعنی ماهی حدودا از هر کسی  17هزار تومان
کم میشود .و اگر رشد اقتصادی ما در سال 1397
دور و بر منفی  6درصد باشد یعنی تقریبا  100هزار
تومان در ماه یا در حدود  110هزار تومان در ماه از
همه به طور مساوی کم میشود و این رقم آثار رفاهی
بزرگی به جا میگذارد .در مورد تورم نیز میتوان یک
محاسبه کرد .فرض کنیم اگر در سال  97میزان 10
درصد تورم بیشتری نسبت به سال  96پیدا کنیم اگر
تمام جمعیت کشور به اندازه تورم افزایش درآمد پیدا
میکردند هیچ اثری به جا نمیماند .اما چون چنین
اتفاقی نمیافتد درآمد بخشــی از جامعه متناسب با
تورم افزایش پیدا نمیکند و بخشــی بیش از تورم
افزایش درآمد خواهند داشــت و تورم بیشتر توزیع
درآمد را به هم میزند و قشــر فقیر جامعه را بیشتر
زیر فشــار قرار میدهد .بنابراین به یکباره مالحظه
میکنید در شرایط رکود و تورم این دو فرض بخشی
از جامعه را در شرایطی غیر قابل تحمل قرار میدهد.
و وضعیت سختی را به وجود میآورد.
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تحریم
مرکز آمار آمار حســابهای ملی سه ماهه سوم
 1397را منتشــر کــرده اســت و مــن روی آن
دقیق شــدم و بررســی کردم .این تصویر مقداری
نگرانکننده اســت .آنچه به یکباره در سه ماهه
سوم سال  1397میبینیم یک پله بزرگ به لحاظ
تولید و سرمایهگذاری پایین آمده ایم .در سه ماهه

ســوم  1391که تحریم اول بود به سه ماهه سوم
 1390و اعمال اولین تحریم رشــد تولید ناخالص
داخلــی منفی  6.2که بخش غیر نفتی مثبت 1.2
بود ولی کل آن بــه دلیل کاهش نفت منفی 6.2
بود .در تحریم دوم که سال  1397بود در سه ماهه
سوم  1397با نفت منفی  11.9است و بدون نفت
منفی  6است و این اعداد بسیار بزرگ هستند .برای
بخش صنعت سه ماهه سوم سال  1391به سه ماهه
سوم سال  1390حدود مثبت  4.6و سه ماهه سوم
 1397به سه ماهه سوم سال  1396حدود منفی
 8اســت .در واقع این نشان میدهد شاخصهای
بخش واقعی ما تغییرات زیادی داشــتند .آنچه در
اقتصاد راجع به آن زیاد حرف زده میشود از لحاظ
رفتار مردم در پسانداز و مصرف و سرمایهگذاری
این است که مردم نسبت به کم شدن مصرف خود
بسیار مقاوم هستند و سعی میکنند از پس انداز
کم کنند و کمتر از مصرف آنها کم شود ما به این
حالت چسبندگی مصرف میگوییم .یعنی مصرف
مردم آرام آرام تغییر پیدا میکند اینجا چیزی که ما
مشاهده میکنیم این است که رشد مصرف خانوارها
در ســه ماهه سوم  1397نسبت به سه ماهه سوم
سال  1396منفی  6.5درصد بود و این عدد بزرگی
است و کاهش زیادی در سطح رفاه مردم به وجود
میآورد .ولی آن چیزی که در کنار این موارد حائز
اهمیت است این است که کال از سالهای  1390به
بعد با یک روند نامطلوبی در سرمایهگذاری روبهرو
هســتیم .ســرمایهگذاری تصویر آینده را ترسیم
میکند .بنابراین اهمیت دارد ما سالیان زیادی است
که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی
را در حــدود  25درصد یا  30درصد یا  33درصد
و در کل  25درصد به باال داشتیم .ظرف سالهای
دهه  90به تدریج ســهم سرمایهگذاری در تولید
ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد و ظرف دو ســه
ساله اخیر حدودا  15درصد شد .علت روشن است
ما مشــکالتی در صندوقهای بازنشستگی و نظام
بانکــی و بودجه داریم و مصرف منابع ما را میبرد.
در بودجــه  1398بیش از  60هزار میلیارد تومان
از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی میرود .اگر
صندوقهای بازنشســتگی روی پای خود ایستاده
بودند  60هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ایجاد
میشد .به نظر نمیرسد در این مسیر رشد اقتصادی
ما مثبت و یا دور و بر صفر باشد.
برخی از تحلیلگــران عقیده دارند امکان دارد
تحریمهای ما کوتاهمدت نباشــد .آنها توضیح
میدهند تصور برداشتن تحریمها و حل مشکل
در بازه زمانی دو سه سال سخت است .به عالوه
این نکته که تحلیلگران حوزه نفت عقیده دارند
مقداری که از صادرات نفتی ما کاهش پیدا کرده
است با نفت شیل آمریکا جبران خواهد شد .در

نتیجه شاید برگشــت ما به بازار جهانی در آن
مقیاسها ساده نخواهد بود کال به نظر میرسد
مــا مقداری در روند خود در اقتصاد و مصرف و
کاهش ســرمایهگذاری نیاز به تغییر داریم .ما
همچنــان مصرف باالیی در انــرژی داریم .این
نشــانهای است از اینکه کشــور با کمبود منابع
روبهرو است .قاعدتا اگر از مردم سوال شود که اگر
امکانی برای مصرف کمتر گاز در مقابل مصرف
بیشــتر گوشت فراهم کنند قبول میکنند یا نه
حتما میپذیرند .ولی مصرف باالی گاز با شرایطی
که ما در آن قرار داریم چندان جور در نمیآید.
این شــرایط کوتاه مدت و مقطعی نیست و نیاز
به تجدید نظر کلی وجود دارد.
کیک اقتصاد ایران در  5ســال آینده کوچک
میشود یعنی درآمد اضافی در اقتصاد ما ایجاد
نمیشود این کاهش به صورت متوازن در جامعه
توزیع نمیشود و فشار زیادی روی درآمد جامعه
اســت .وقتی این فشار با تورم همراه است این
تورم خود فشار مضاعفی را روی قشر کم درآمد
جامعه ایجاد میکند .اگر نسبت به این شرایط
بی تفاوت باشــیم با توجه به سطح تحصیالت
جامعــه و جوان بودن اقشــار و فضای مجازی
وضعیــت نگرانکننده خواهد بود و این چیزی
است که باید مورد توجه قرار بگیرد .پرداختن
به قشــر کم درآمد جامعه امــروز یک اولویت
بسیار بزرگ است .اگر اقتصاد ایران رشد میکرد
میتوانستیم بگوییم به طور مثال  3درصد از رشد
 4درصد اقتصادمان به قشــر کم درآمد جامعه
برسد .وقتی اقتصاد ما رشد منفی دارد باید به
بازتوزیعها در بخش انرژی و مسکن پرداخت.
حرکت در مسیری که پیش گرفته ایم رفتاری
غیر محتاطانه است وقتی سرمایهگذاری چندین
ســال رشــد منفی دارد به این معنا است که
ظرفیت رشــد در اقتصاد در حال کاهش پیدا
کردن اســت به این معنی که دیگر به راحتی
نمیتوان این ماشــین را روشــن کرد و به راه
انداخت و به تولید رساند به نظر من یکی از نکات
مهم که هم قشر ضعیف ذینفع هستند و هم قشر
ثروتمند باید به فکر باشــند این است که برای
حرکت جامعه در مسیر سالمت نسبی باید یک
سری امکانات بازتوزیع صورت بگیرد .به چنین
شرایطی سیل اخیر را اضافه کنید و بخشی از
جمعیت کشور تقریبا سرمایه خود را از دست
دادند .گفته میشود سی تا چهل هزار میلیارد
تومان خسارت وارد شده است و این خسارت بر
دارایی است پس اثرات آن از ماندگاری زیادی
برخوردار خواهد بود و این متوجه قشر کمدرآمد
جامعه است و باید به شیوهای درست و اصولی
به این مشکل پرداخت.
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گزارش انجمن

گزار
ش اقتصادی 1398

تنگناها و راهکارها

نااطميناني يكي از مصاديقي است كه بر توليد فعاالن اقتصادي
اثر منفي دارد .با وجود نااطميناني در قيمت و مقدار كاالها ،بازار
در تهيه سطح بهينه توليد شكست ميخورد .ميزان و سازوكار
اين اثرگذاري نيز در بخشها و صنايع مختلف اهميت متفاوتي
دارد .وقتي چنين آثار و نتايجي از نااطمينانيها مطرح ميشود
منظور مواردي مانند خشكسالي ،حوادث طبيعي ،بيماريها،
تغييرات قيمت جهاني و كاهش قيمت به دليل نوآوريهاست.
در چنين شرايطي دولت ميتواند دخالت كند و اگر از كارايي
الزم بهرهمند باشد در تأمين سطح توليدي كه رفاه اجتماعي را
تأمين ميكند موفق خواهد شد .اكثر نااطمينانيهاي اقتصادي
كه طي سالهاي اخير در ايران مشاهده ميشود از جنس موارد
فوق نيست كه نشــان از شكست بازار و لزوم دخالت دولت
باشد بلكه از جنس ناتواني مجموعه حاكميت اعم از دولت،
مجلس و قوه قضاييه در انجام يكي از مهمترين وظايف خود

يعني تأمين ثبات اقتصادي اســت .بنابراين ،نااطمينانيهاي
موجود در ايران از شكســت دولت منشأ ميگيرد و حاكي از
كيفيت پايين حكمراني است .حتي اگر سه وظيفه يك دولت
بسيار حداقلي را تأمين امنيت ،تأمين ثبات و امور بازتوزيعي
بدانيم ،دولت ايران در تهيه همين وظايف اوليه و حداقلي نيز
شكست خورده است .به نظر ميرسد اين منشأ را بايد در روابط
و تنظيمات سياسي كشور جستوجو كرد.
براي تحقق رونق توليد در ســال جاري ،ابتدا الزم اســت
نگاهي كلي به وضعيت موجود اقتصاد ايران داشــته باشيم.
درك اين شرايط ،راههاي اصلي براي جلوگيري از افت شديد
توليد ملي را به دست ميدهد و در عين حال ،سیاستگذار را
از افتادن در ورطه بيانتهاي كمك به توليد از طريق اعتبارات
كه نتيجهاي جز رشد پايه پولي و ثبت تورمهاي باالتر ندارد،
در امان ميدارد.
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چهارم :در اين تصوير كالن ،اصوال مشكل كمبود
سرمايه در گردش بنگاهها ،خود نه علت كه معلول
است .رفع شدن معلول با استفاده از گزينههايي كه
سررشته آن به پايه پولي بازميگردد ،از آنجا كه به
علت پاسخ نميدهد ،كامال موقتي و تبعات تورمي
آن تنها به بدتر شدن وضعيت منجر ميشود .از اين
رو برخالف تصوري كه وجود دارد ،فشــار بيش از
حد به سيستم بانكي و بانك مركزي ،راه رسيدن به
هدف توليد نيست.
سال  ،1398حتي اگر سیاستگذاري معقولي را به
خود ببيند ،يكي از سختترين سالها در دهههاي
اخير خواهد بود .باشد تا با تصميمهاي مرسوم ،آن
را پرچالشتر نكنيم.
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اول :ميدانيم نفت خام در اقتصاد ايران بيش
از نيمي از صادرات كشور را دربرميگيرد .همين
درآمد روي كاغذ ،بيش از  ۳۰درصد بودجه دولت
را تأمين ميكند .البته بهطور دقيقتر ،اين ارقام
بيش از اين ميزان اســت .بهعبارت ديگر درآمد
ناشــي از فروش نفت ،باعث ميشود تا واردات
سرمايهاي و مواد اوليه بهراحتي انجام شود و در
ســيكل بعدي ،اين واردات خود موجب رونق و
صادرات كاالهاي ديگر ميشود .از اين رو نبود اين
درآمد باعث افت شديد واردات كاالهاي سرمايهاي
شده و اقتصادي را كه براي توليد شديدا نيازمند
سرمايه است با شوك منفي مواجه ميسازد .در
مورد بودجه دولت ،اين فرآيند شــديدتر است؛
به اين معنا كه وابســتگي درآمدهاي دولت به
نفت ،بسيار بيشتر از  ۳۰درصد است؛ زيرا بخش
مهمي از درآمدهاي مالياتي خود متكي به كسب
و كارهايي است كه بهطور غيرمستقيم وابسته به
درآمد ارزي هستند.
وقتي سيكلهاي تجاري اقتصاد ايران را بررسي
ميكنيم ،دورههاي ركود و رونق كامال وابســته به
درآمدهاي ناشي از فروش نفت است .وقتي درآمد
نفتي افزايش مييابد ،سيكل رونق شروع ميشود و
با كاهش فروش ،اقتصاد دچار ركود ميشود .از اين
رو ،بدون هيچ شكي دوره ركودي كه از سال گذشته
آغاز شده ،امسال نيز ادامه مييابد و اگر تحريمهاي
نفتي تشديد شود ،اين سيكل عميقتر ميشود.
دوم :مشــكلي كه تحريمهــا ايجاد ميكند،
بسيار فراتر از افت درآمدهاي ارزي ،عدم توازن
بودجــه ،كاهش واردات ،تقليل مصرف و ركود
اقتصادي است .تحريمها روند بلندمدت اقتصاد
را تحتتاثير قرار داده است .وقتي از روند صحبت
ميكنيم ،منظور فراتر از سيكلهاي سينوسي
ركود  -رونق است .در واقع روند ،به شما ميگويد

كه ســيكلها به سمت باال حركت ميكنند يا
پايين .وقتي روند صعودي باشد ،به معناي آن
است كه درآمد سرانه كشور در بلندمدت فارغ
از تحوالت مقطعي افزايشي است و وقتي نزولي
باشــد به معناي كاهش رفاه شهروندان است.
متغيــر اصلي تعيينكننده ايــن روند نيز نرخ
سرمايهگذاري يا همان نسبت تشكيل سرمايه به
توليد ناخالص داخلي است كه همواره بيش از ۳۰
درصد بوده است؛ اما اين رقم در سالهاي اخير به
زير  ۲۰درصد رسيده و انتظار میرود كه بزودي
در شرايطي قرارگيريم كه ميزان سرمايهگذاري
حتي نتواند استهالك موجودي سرمايه را پوشش
دهد و در نتيجه خالص موجودي ســرمايه در
كشور رو به افول گذارد.
سوم :هر چند اقتصاد ايران همواره با مشكالت
ســاختاري مواجه بوده است ،اما تبعات ناشي از
تحريمها ،تصوير كامال متفاوتي را در سالهاي اخير
براي آن ايجاد كرده اســت كه پيش از اين وجود
نداشته و چشمپوشي از اين تصوير و حواله دادن
آن به مسائل ساختاري ،اصوال سیاستگذار را از حل
مسائل دور ميكند .با اين وجود انجام اصالحات
ساختاري تا حدي ميتواند بار تحريمها را سبك
كنــد .انجام دادن آن نيز بيــش از آنكه نيازمند
دانش باشــد ،محتاج شــجاعت و ريسكپذيري
اســت .اصالحاتي كه گستره متنوعي از كاهش
بوروكراسي دولتي ،افزايش پايههاي مالياتي ،افت
چشمگير تعرفه و موانع تجاري ،اصالحات بانكي،
اصالحات يارانه انرژي و ...را شامل ميشود .البته
اگر باز پرسيده شود كه با انجام صددرصدي اين
اصالحات و با وجود حجم تحريمهاي كنوني كه
اقتصاد و كشور را به حالت خود وابسته كشانده،
آيا توسعهيافتگي ممكن است ،بدون ترديد پاسخ
منفي است.

رشد و توليد ملي
با توجــه به جداول ،نمودارهــا و گزارشهاي
دستگاهها و سازمانهاي مختلف (مجمع جهاني
اقتصاد ،مركز آمار ايــران ،بانك مركزي ،وزارت
صمت و  )...از شاخص كالن اقتصادي كشور در
ســال 1397؛ رشد توليد ناخالص داخلي تحت
تأثير عوامل گوناگوني ،به محدوده اعداد زير صفر
ســقوط كرد و از سوي ديگر الگوي توزيع ثروت
نيز شــاهد دو روند هشداردهنده افزايش فاصله
حداكثر و حداقل و كاهش جمعيت طبقه متوسط
به نفع افزايش جمعيت طبقه فرودست بود .توليد
صنعتي در سال  1397يكي از كاهندهترين روندها
را تجربه كرده است؛ توليد اتومبيل به مثابه موتور
رشــد صنعتي ايران در دهههاي اخير ،در سال
 1397با سقوط مواجه شد .سقوط اقتصادي سال
 97يادآور وضعيت نامناسب توليد ملي در ابتداي
دهه نود است و تكرار دوباره اين وضعيت در كمتر
از يك دهه؛ عالوه بر اينكه آسيب بزرگي بر بخش
صنعتي اقتصاد ايران بوده؛ تا حد زيادي منجر به
نابودي چشمانداز اقتصادي طبقه متوسط كشور
شــده است؛ كه اثرات اجتماعي و فرهنگي قابل
توجهي در پي خواهد داشت .در ميان داليل اين
وضعيت ،كيفيت نازل سیاستگذاري اقتصادي و
پيامدهاي آن ،مهمترين و پررنگترين نقش را ايفا
كرده است و آمارها و دادهها نشاندهنده اين است
كه؛ اين پيامدهاي منفي ناشي از خطاهاي بزرگ
سیاستگذاري اقتصادي در سال  ،97در سال 98
نيز گريبانگير اقتصاد ايران خواهد بود .قابل توجه
است كه؛ بخش اشتباهات سیاستگذاري اقتصادي
سال  ،1397رونويسي از نسخه پيچيده شده دولت
دهم براي مواجهه با اثرات تشــديد تحريمهاي
اقتصادي به ويژه در حوزه مديريت منابع محدود
ارزي بــود .اين تقليد دقيق دولــت دوازدهم از
تصميمهاي كالن و سیاستگذاري اقتصادي دولت
دهم در حوزه سياستهاي ارزي و سياستهاي
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تجاري قابل توجه بود و هست .درحاليكه دولت
دوازدهم تجربه كرده بود كه سياســت سركوب
ارزي و دالرپاشــي در بازار در سالهاي  1390و
 1391چگونه منابع ارزي كمياب ايران را به نفع
رانتجويان كرد ،و بازارها را از تعادل خارج كرد؛
اما با وجود اين دوباره همان سياست را اجرا كرد.
نگاه غير واقع بينانه سياستمداران در مورد امكان
استفاده نامحدود از ابزار ارز براي سركوب تورم،
فشار افكار عمومي و البته شانتاژهاي سياسي و
رسانهاي رانتجويان سبب شد اقتصاد كشور در
كمتر از يك دهه ،دوباره وضعيت نامناســب را
تجربه كند و كليه سياستهاي تجاري و اقتصادي
دولت عمال تحت تأثير رويكرد غلط ارزي در مسير
بدتر ســاختن توليــد و اقتصاد ملي جهتدهي
شوند .سياست سركوب ارزي و ميخكوب كردن
نــرخ دالر در  4200تومان ســنگ بناي برخي
سیاستگذاريها شد كه تا پايان سال ،اقتصاد ايران
را به انحرافي بزرگ كشاند .وقتي دولت متوجه
سياست نادرست خود شد منابع ارزي ارزشمند
و كمياب از سوي رانت خواران تحت عنوان ثبت
سفارش و واردات كاال ذخيره شده بود .پس از آن
بود كه دولت دوازدهم متوجه شد ادامه تخصيص
ارز ناممكن است و دارندگان ارزهاي صادراتي را
تحت فشــار قرار داد كه بايد دالرهاي خود را به
نرخ پايينتر از نرخ بازار به بانك مركزي بفروشند
تا بتوانند ذخاير ارزي را احيا كنند .اين توقع نابجا
و رويكرد غير واقعبينانه به مجادلهای ميان بانك
مركزي و صادركنندگان منجر شــد كه تا پايان
سال حل نشد .سياستهاي تجاري غيراصولي و
غير علمي مبني طبقهبندي كاالها در گروههاي
ال ســليقهاي و ذهني،
گوناگون با معيارهاي كام ً
به صدور بخشنامه و دستورالعملهاي متعددي
از ســوي بانك مركزي و وزارت صنعت معدن و
تجارت منجر شد كه كار توليد و تجارت در فضاي
كسب و كار ايران را از آنچه بود؛ بسيار پيچيدهتر
ساخت؛ ميتواند تا سالهاي طوالني بر اقتصاد
ايران و كسب و كار فعاالن اقتصادي چالش باشد.
قطبنماي مغشوش معيوب نظري سیاستگذاران
اقتصادي مسير اقتصاد در سال  1397را به سمت
بحران هدايت كرد.
با توجه به داليل بيان شده و تاثير بيشتر عوامل
مذكور محصول ناخالص داخلي رشــد منفي را در
فصــل دوم ســال  1397تجربه كرده اســت و در
فصل دوم صنعت به رشد منفي بيشتري را نسبت
به فصل اول تجربه كرده اســت كه از ديگر عوامل
مهم تاثيرگذار آن عدم تأمين نقدينگي و مواد اوليه،
كاهش تعامالت اقتصادي بينالمللي و تاثيرات بيشتر
عوامل مذكور در قبل است.
حــال در ادامــه توليد ناخالص داخلي و ســهم

فعاليتها از آن در فصل نخســت سال با توجه به
آخرين آمارهاي موجود ارائه شده است.
در بخش صنعت ،شاخص توليد كارگاههاي بزرگ
صنعتــي (كه حدود  70درصد ارزش افزوده بخش
صنعت را پوشــش ميدهد) در سه ماهه اول سال
 1397نسبت به دوره مشابه سال قبل  0.5درصد
كاهش يافته است .شايان ذكر است كه از مجموع
 24رشــته فعاليت عمده صنعتي در سه ماهه اول
سال  ،1397يازده رشته فعاليت صنعتي با ضريب
اهميت ( 49درصدي) داراي رشد مثبت بوده است.
همچنين بيشترين سهم از افزايش شاخص توليد
كارگاههاي بزرگ صنعتي (در ســه ماهه اول سال
 )1397بــه ترتيب مربوط به فعاليت توليد صنايع
فلزات اساسي ،صنايع توليد وسايل نقليه موتوري
تريلر ،نيم تريلر و صنايع توليد مواد غذايي بوده است.
نقدينگي و تورم
مولفه مهم و كليدي اصالح ساختاري اقتصاد ايران،
احياي بخش خصوصي مولد و مقابله با فعاليتهاي
اقتصادي پرفساد رانتي يا نامولد دولتها و بخشهاي
شبهدولتي يا شــبهخصوصي وابسته به آنها است.
افزايش دستوري و تصنعي نرخ ارز ،چنان چه تاكنون
تجربه شــده و هماكنون نيز مالحظه ميشود ،در
جهت تأمين منافع كالن رانتي دولت و وابستگان
آن ،با اخذ ماليات تورمي صورت ميگيرد و منجر
به تضعيف اقتصاد و بخشهاي مولد ،ايجاد نقدينگي
و نرخهاي تورم باال ،فساد گسترده و افزايش فقر و
نابرابريهاي اجتماعي ميشود.
در اقتصاد ايران كه بر اساس صادرات ثروتهاي
ملــي (مواد خام و اوليه) و از ســوي ديگر واردات
مواد واسطهاي و كاالهاي مصرفي كار ميكند ،نرخ
برابــري (قدرت) پول ملي در برابر ارزهاي خارجي
عامــل اصلي تعيينكننده نرخ تورم اســت .در دو

دوره نيمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسي كه
با وجود برابري نرخ ارز ،نرخ تورم باال بود ،علت آن
كاهش ارزش (قدرت خريد) ارزهاي خارجي بود .در
دورههاي افزايش قيمت نفت ،قيمتهاي كاالها و به
خصوص كاالهاي اساسي باال میرود و تورم جهاني
از طريق واردات به اقتصاد كشــور منتقل ميشود.
در سه دهه اخير دولتها به انحاء گوناگون موجبات
خلــق نقدينگي را فراهم آوردهاند و در همين حال
از آن به عنوان مستمسكي براي توجيه افزايش نرخ
ارز و تورم اســتفاده كردهاند .دولتها از يك سو با
استقراض از بانكها يا بانك مركزي پول بيپشتوانه
به اقتصاد تزريق كردهاند و از سوي ديگر با افزايش
نرخ ارز قيمتها را باال بردهاند .در اين چرخه باطل
تقــدم و تاخر خاصي بين دو عامل افزايش نرخ ارز
و نقدينگي نميتوان قائل شد ،زيرا در اصل هر دو
در جهــت تأمين هزينههاي رو به تزايد دولتها و
وابستگان آنها بهكار گرفته ميشود .در ادامه جهت
بررســي بيشتر به آمارهاي شــاخص قيمتها در
اقتصادي ايران پرداختهايم.
بررسي وضعيت و عملكرد صنعت
در سال 1397
با توجه به جــداول ،نمودارها و گزارشهاي ارائه
شده توسط دســتگاهها و سازمانهاي مختلف در
ارتباط با شــاخصهاي صنعتــي (مجمع جهاني
اقتصاد ،مركز آمار ايران ،بانك مركزي ،وزارت صمت
و )...؛ در سالهاي اخير كه در كشور تورم باال رفت
و به ركودتورمي منجر شــد ،بسياري از واحدهاي
توليدي اعم از بنگاههاي كوچك ،متوسط و بزرگ
قدرت فعاليت خود را به مرور از دست دادند .يكي
از ماموريتهايي كه متوليان صنعت كشور براي سال
 97به مديران خود واگذار كرده بودند ايجاد ،احيا و
فعال كردن  31هزار و  500واحد صنعتي بود .ايجاد
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كلينيك صادراتي و وارداتي ،سالمت اداري و مبارزه
با فســاد ،استراتژي توسعه صنعتي ،معدني مطابق
با آمايش سرزميني ،نظارت بر پرداخت تسهيالت
به واحدهاي توليد و شناســايي واحدهاي توليدي
مشــكل دار؛ از ديگر برنامههايي بود كه تصميم به
اجراي آنها در سال  97داشتند .نوسازي و بهسازي
صنايع در قالب بودجه سال  97يكي از مسائلي بود
كه فعــاالن بخش صنعتي و مديران دولتي متولي
بخش صنعت بر آن اشتراك نظر داشتند .اما تأمين
منابــع مالي مورد نياز براي اين كار در ســال 96
محل بحثهاي مختلفي بود كه براي ايجاد تحرك
در صنايع در سال  97ميبايست عالوه بر نوسازي
صنايع ،مسائل ديگري همچون حقوق و دستمزد،
تأمين اجتماعي و موضوعات بانكي نيز در واحدهاي
توليدي بايد مورد توجه قرار ميگرفت .همچنين در
سال  97ايجاد  530هزار شغل در بخشهاي مختلف
واحدهاي صنعتي ،معدني و تجاري هدفگذاري شده
بود كه اين موضوع با تكميل  50طرح ملي توليدي
بايد محقق ميشد.

14

چالشهاي پيش روي صنعت ،قوانين و
سیاستگذاريهاي مخل توليد
بخش صنعت در جوامع پيشرفته كنوني محور
رشد اقتصادي كشــورها قرار دارد و رشد همين
بخش موجب تحرك و رشد بخش كشاورزي نيز
ميگردد .امروزه بيشترين تراكم نيروي كار (بيش از
 ۷۰درصد) كشورهاي پيشرفته در بخش خدمات و
كمترين آن (كمتر از  ۵درصد) در بخش كشاورزي
مشغول به كار هستند .درواقع ،سهم نيروي كار از
شاغالن كشور و سهم ارزش افزوده از توليد ملي
بخشهــاي اقتصادي ،امروز يكــي از مالكهاي
تشخيص توسعهيافتگي يا عقبماندگي صنعتي
كشورهاست .مقايسه شاخص مقدار توليد بخش

صنعت نشان ميدهد اين شاخص در زمستان سال
 1395به رقم شاخص در سال  1390رسيده است.
اين موضوع نشان ميدهد توليد بخش صنعت پس
از سپري شدن دوره ركود پنج ساله به سطح قبلي
خود در سال  1395رسيده است.
رونق توليد (شعار اقتصادي سال)
در حاليكه مديريت ســازمانها روندي است كه
از طريق برنامهريزي ،به كارگيري ،ســازماندهي و
اســتفاده صحيح از منابع (مالي ،فيزيكي ،انساني
و فناوري) براي رســيدن به يك يا چندين هدف
مشــخص ايفاي نقش ميكند ،رهبري سازمانها
توانايــي اعمال نفوذ بر افراد يا گروههاي انســاني
است در جهت دستيابي به اهداف سازمان از طريق
تاثيرگذاري بر تصميمگيري افراد براي ايجاد تغيير
و عمل خالقانه .اين اقدام عموما توسط الهام بخشي
و ايجــاد انگيزه براي تغييــر و حركت رو به جلو و
به وســيله طراحي شعاري قابل تحقق براي بسيج
منابع صورت ميگيرد تا تمامي آنها (مالي ،فيزيكي،
انساني و فناوري) در پي تحقق استراتژي سازمان
باشــند و در همان راستا ( )Alignmentحركت
كنند و هرز نروند .به عبارتي همه عوامل و ذينفعان
نسبت به بيانيه ماموريت و چشمانداز و ساير اسناد
فرادستي وفادار بمانند و بحرانها ،چالشها ،مشكالت
و مســائل روزمره آنها را از مســير اصلي خود دور
ننمايند .ويژگيهاي اين شعار و نحوه تعيين آن و
ميزان و مدت تمســك به آن در حوصله اين بحث
نيســت و ميتوان به همين ميزان بسنده كرد كه
رهبران سازمانها ميتوانند از طريق طراحي و تعيين
شعارهايي كه در ميان پيروانشان مقبوليت پيدا كند
به بسيج منابع دست زده و آنها را در كنار مديريت،
پيروان ،ذينفعان و نخبگان براي دسترسي به اهداف
سازمان به خدمت بگيرند .اين سازمانها ميتوانند

از يك خانواده چند نفره ،شركتي خصوصي تا يك
جامعه و ملت و كشور باشند .انتخاب شعار مناسب
در هر سازماني ميتواند به انسجام داخلي و روياروئي
با چالشهاي دروني و بيروني سازمان كمك زيادي
بكند .اما در سازماني همچون يك كشور و از منظر
سياست خارجي نيز مهمترين عاملي كه ميتواند يك
حكومت و دولت را نهتنها در تأمين امنيت ملي بلكه
در دسترسي به اهداف كالن و استراتزيك و رعايت
مصالح ملي و حداكثرسازي آنها كمك كند ،انسجام
داخلي است .و هر شعار يا اقدامي هم كه كمك كند
تا انسجام ملي تقويت و توسعه پيدا كند طبعا ميتواند
عمل يا شــعاري موفق براي بسيج مردم باشد .در
شرايط كنوني جامعه ايراني و به دليل خروج ترامپ
از برجام و عدم تطابق اهداف و منافع سياست خارجي
ما با ســاير قدرتهاي تاثيرگذار بر صحنه جهاني،
مشــكالت مردم رو به تزايد بوده كه مآالً كشاندن
آنها به آســتانه تحمل و اســتيصال باعث كاهش
اعتماد عمومي به حاكميت و فقر روزافزون انسجام
ملي ميشود .پس يكي از چالشهاي اساسي مردم
و كشور اوضاع و شرايط اقتصادي است كه چندان
خوب نيست و انتخاب شعار رونق توليد نشان از آن
دارد كه مسئوالن كشور و دستاندركاران انتخاب
شعار سال نسبت به اين امر واقف هستند ولي ارائه
راه كار اجرايي نياز به تئوري آزمايش شده و جواب
پس داده و نه صرفا مفهومسازي ،كارشناس دلسوز
و دســتپاك و مدير ريسكپذير و صد البته اداره
سياسي جامعه براي كاهش هزينه فعاليت اجرايي
و سياســي دارد تا شعار سال در حد شعار بر باالي
سربرگ و ....نماند و به اقدامات نمايشي منجر نگردد.
بنابراين آنچه كه اهميت دارد اين است كه براي
دستيابي و تحقق شــعار سال تحت عنوان «رونق
توليد» بايد اولويتهاي كشور تعريف شود و همگان
از جمله دولتيها و خصوصيها در اين مســير گام
بردارند .بايد مشكالت اقتصاد ايران را ريشهيابي كرد
و با دقت در جهت رفع آن قدم برداشت كه يكي از
الزامات آن نبايد باال بردن جايگاه بخش خصوصي در
سیاستگذاريها و تصميمگيريهاي اقتصادي است.
چرا كه آنها با واقعيتهاي اقتصادي كشور آشنايي
دارند و طي سالها فعاليت اقتصادي تجربيات فراواني
را كسب كردهاند .مهم اين است كه در مسير تحقق
اهداف ،اقتصاد به درستي عارضهيابي شود تا مسير
دســتيابي كوتاهتر شود .طي نوســانات ارزي سال
گذشته ،توليدكنندگان دچار مشكالت فراواني شدند
و ضررهاي بسياري به كار و حرفه آنها وارد شد .كه
در بخش قبلي به آنها پردخته شد .تحقق رونق توليد
منوط به اجرايي شدن عواملي مانند اصالح محيط
كسب و كار ،تضعيف فعاليتهاي سوداگرانه ،مبارزه
با فساد ،ديپلماسي فعال اقتصادي ،اصالح قوانين و
صيانت از سهم صندوق توسعه است .اساسا اقتصاد
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ايران ظرفيت تحريمپذيري بسيار بااليي دارد و به
راحتي قابليت تحريم شدن دارد .دليل اين اتفاق را
ميتوان در خامفروش بودن و عدم تنوع توليد كشور
جستوجو كرد .براي حل مشكل راحت تحريم شدن
قاعدتاً بايد كاري كرد تا هزينههاي اعمال تحريم عليه
كشور افزايش يابد و اين اتفاق نخواهد افتاد مگر با
رونق دادن به توليد و اقتصاد كشور .اما سوال مهم
اين اســت كه از اين به بعد چه كارهايي بايد و چه
كارهايي نبايد انجام داد تا توليد در اقتصاد كشــور
رونق بگيرد؟
الزامات شعار رونق توليد
 )1تأمين ســاختار داخلي مناسب براي تسهيل
و تشــويق نوآوري و حركت به سوي توليد انبوه به
منظور رقابتي كردن كاال و خدمات توليدي از جمله
باال بردن كيفيت و نيز ارزان تمام كردن آنهاست كه
افزايش مصرف داخلي صورت گيرد و اين نياز به باال
بودن قدرت خريد مردم بستگي دارد .وجود فساد
گسترده در نظام اداري كشور و تاثير آن بر فقدان
سرمايه داخلي و خارجي مورد نياز بايد مورد مداقه
ويژه قرار گيرد.
 )2يك سياست خارجي تعاملي با دنيا و از جمله
با همســايگان تا هم از نظر تأمين مواد اوليه مورد
لزوم كمك كنند و هم بستر صادرات كاال و خدمات
توليدي به منظور فروش و ارز آوري و تقويت بنيه
توليدكنندگان را فراهم آورد .يعني يك بخش مهم
در ايجاد رونق اقتصادي استفاده از ظرفيتهاي برون
مرزي مخصوصا همسايگان است.
 )3اصالح محيط كسب و كار :محيط كسب و كار
عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهايي كه يك
فرد جهت ايجاد يك كســب و كار با آنها قرار است
ســرو كار داشته باشد .هر چه دست يافتن به اين
مجوزها سريعتر و راحتتر و شفافتر باشد ،محيط
كسب و كار شرايط بهتري دارد و هرچه اين فرآيند
مبهمتر و طوالنيتر باشد افراد از آوردن سرمايههاي
خود در توليد جلوگيري ميكنند .در واقع ،ما بايد
بتوانيم هزينههاي پيوستن سرمايهها و افراد به فرآيند
توليد را كاهش دهيم .مواردي كه در ادامه در مورد
آنها بحث ميشــود به نحوي اجزاي اصالح محيط
كسب و كار هستند كه توجه به آنها ميتواند رونق
توليد را تحقق بخشد.
 )4تضعيف فعاليتهاي سوداگرانه :يكي از كارهايي
كه ميتواند رونق توليد را به همراه داشــته باشد،
تضعيف انگيزه براي فعاليتهاي سوداگرانه است.
فعاليتهايي مانند خريد و فروش دالر و سكه و ملك
بايد هر چه زودتر در قانون ماليات بر عايدي سرمايه
تعيين تكليف شوند و بر اين فعاليتها مالياتهاي
سنگين وضع شود تا انگيزهها براي سرمايهگذاري در
امور توليدي تقويت شود و مردم در مقايسه عايدي

سرمايهگذاري ميان يك فعاليت مولد و يك فعاليت
سوداگرانه ،فعاليت مولد را انتخاب كنند ،موضوعي
كه در حال حاضر در كشور ما برعكس است و اين
موضوع يكي از فوريترين اصالحات الزم توســط
سیاستگذاران كشور براي تحقق رونق است.
 )5مبارزه با فســاد :مبارزه با فساد به گونهاي كه
اين مبارزه براي فعاالن اقتصادي محسوس باشد،
ميتواند امنيــت ســرمايهگذاري را ايجاد كند و
صاحبان سرمايههاي پاك را به سرمايهگذاري بيشتر
در امور توليدي ســوق دهد .اما وقتي امكان ايجاد
فساد و مجازات فاسد داراي تساهل باشد ،مردم در
تأمين مالي پروژههاي مولد اقتصادي اعتماد الزم را
بهخرج نخواهند داد.
 )6ديپلماسي فعال اقتصادي :يكي از محورهاي
بســيار مهم در رونق توليــد ،توانايي صادرات
محصــوالت توليدي اســت .توانايــي صادرات
محصــوالت توليدي نيازمند ديپلماســي فعال
اقتصادي مبني بر نيازســنجي مشتريان ،يافتن
استانداردهاي الزم صادراتي و ...است.
 )7اصــاح قوانين :برخي قوانين از جمله قوانين
مالي حاكم بر صنايع مهم كشور موجب تداوم خام
فروشي و عدم توسعه زنجيره ارزش در كشور شده
اســت .از اين موارد ميتوان به رابطه مالي صنعت
نفت و دولت نام برد كه نياز به اصالح فوري دارد.
 )8صيانت از سهم صندوق توسعه ملي در قوانين
بودجه سنواتي توســط دولت و مجلس :صندوق
توســعه ملي ايجاد شد تا بخشــي از درآمدهاي
نفتي جهت اعطاي تســهيالت به بخش خصوصي
توانمند كشــور اختصاص يابد ،اما سهم صندوق از
درآمدهاي نفتي هر ساله در قوانين بودجه سنواتي
مورد دستاندازي دولت قرار ميگيرد و صندوق را
در نيل به اهداف خود ناكام گذاشته است .انضباط
مالي و تنظيم هزينهها بر اساس درآمدها ميتواند

موجب موفقيت صندوق در رسيدن به اهداف توليدي
و در نتيجه تنوع اقتصاد كشور شود.
 )9برخي به اشتباه تصور ميكنند كه اجراي اقتصاد
مقاومتي تنها وظيفه قوه مجريه اســت درحاليكه
اقتصاد مقاومتي يك ديدگاه است كه به تمام نهادها
و قوا مربوط ميشود و تمام بخشها بايد در تحقق
آن تــاش كنند .به همان اندازه كه قوه مجريه در
تحقق آن نقش دارد قوه قضاييه و مقننه نيز نقش
دارنــد .البته با توجه به اينكه قوه مجريه اداره امور
اجرايي كشــور را برعهده دارد نقش راهبرديتري
دراين بخش دارد.
 )10نكته ديگري كه ناديده گرفته ميشود اين
است كه وقتي ميگوييم توليد بايد نهادينه شود به
اين معناست كه توليد به عنوان مساله اصلي كشور
تمام سياستها ،برنامهها و نگاهها را به سمت خود
جلب كند .اينكه چرا توليد در كشــور ما در طول
دهههــاي اخير به ميزان قابل قبولي رشــد نكرده
داليل مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها توجه
نكردن بخشهاي مختلف و مردم به آن است .تمام
نهادها و بخشهاي حاكميت و همچنين مردم بايد
در جهت نهادينه كردن فرهنگ توليد ملي و مصرف
كاالهــاي داخلي تالش كنند و اين موضوع به يك
فرهنگ تبديل شود.
 )11مساله پايين بودن بازدهي توليد يكي ديگر
از مواردي اســت كه مانع جذب ســرمايه كافي به
اين بخش شده اســت.با وجود تالشهاي صورت
گرفته هنوز بازدهي توليد نسبت به ساير بخشهاي
اقتصادي پايينتر است و همين موضوع باعث شده
اســت تا سرمايهگذاران به اين بخش توجه نكنند.
بنابراين بايد در ابتدا بازدهي بخش توليد در مقايسه
با ساير بخشها قابل رقابت شود.
 )12مشكالتي كه از سالهاي قبل ايجاد شده نيز
يكي از نكاتي است كه تأثير زيادي بر بخش توليد
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توليد توجه ميكنند و به همين دليل به جاي خريد
قطعات و كاالهاي واسطهاي از توليدكننده داخل به
واردات روي آوردهاند.
 )19آخريــن نكتهاي كه بايــد مدنظر قرارگيرد
آموزش است .دركشــورما آموزش سمت و سوي
توليد ندارد و دانشگاهها براساس نياز بازار كار حركت
نميكنند .كشورهاي صنعتي زماني رشد كردهاند كه
دبيرستانهاي آنها به سمت هنرستان پيش رفتهاند
و مهارت و حرفه بر آموزش نظري اولويت يافت.

16

و اشــتغال داشته اســت .در دوره قبل شوكهايي
به اقتصاد ايران وارد شد كه همچنان اثرات آن قابل
مشاهده است .دراين سالها شوك خارجي تحريم
آثار منفي زيادي بر اقتصاد ايران داشــت ولي تنها
عامــل منفي نبود چرا كه در كنار آن شــوكهاي
داخلي نيز وجود داشــت.براي مثــال يكي از اين
شوكهاي داخلي افزايش چند برابري نرخ ارز بود.
در ســاير كشورها زماني كه نرخ ارز به يكباره ۱۰
درصد افزايش مييابد اقتصاد آن كشور فلج ميشود.
درحاليكه در كشــور ما نرخ ارز به يك باره با رشد
 ۳۰۰درصدي مواجه شد و آثار زيانباري بر اقتصاد
ملي برجاي گذاشت كه همچنان اين آثار منفي ادامه
دارد .عالوه براين رشد چند برابري قيمت انرژي در
سالهاي گذشته يكي ديگر از شوكهاي داخلي بود
كه توليد را با مشكل مواجه كرد.
 )13از مشــكالت ديگري كه رابطه مستقيمي با
توليد دارد ،ســاختار بانكداري ايران است .در دنيا
به صورت عمــده بانكها ضمن حفظ منافع خود
در خدمت توليد هستند .ولي در ايران نظام بانكي
اينگونه نيست .وقتي كه نرخ تورم در سالهاي اخير
كاهش يافته و تكرقمي شــده ،همچنان برخي از
بانكها در پشت پرده نرخهاي سود بسيار باالتري
نســبت به تورم جاري به سپردهگذاران ميپردازند
و همين عامل موجب شــده تا ســرمايهگذاران به
جاي ورود به عرصه توليد دارايي خود را در بانكها
سپردهگذاري كنند .برهمين اساس براي رونق توليد
نيازمند يك جراحي بزرگ در نظام بانكي كشــور
هستيم.
 )14نكتــه ديگــري كه بايد بــه آن توجه كرد
وظيفهاي اســت كه برخي از نهادها در راســتاي
حمايت از توليد دارند .براي مثال پديده قاچاق كه
رابطه مستقيمي با توليد ملي دارد بايد با ريشهيابي
و رهگيري كاالهاي قاچاق ،مبادي ورودي و عامالن

آن از بين برود تا توليدكننده با خيال آسوده به توليد
بپردازد .درواقع تا قاچاق ريشه كن نشود رونق توليد
نيز ممكن نخواهد بود .دركنار آن سيستم مالياتي
كشور نيز بايد بهطور كامل در خدمت توليد باشد و
در زماني كه با ركود مواجه هستيم توليدكنندگان
مشمول معافيتهاي مالياتي شوند.
 )15بــراي رونق توليد و اشــتغال نظام تأمين
اجتماعي كشور نيز بايد اصالح شود .اين نظام بايد
به گونهاي عادالنه باشد كه منافع كارفرما و كارگر
را به صورت توأمان حفظ كند چرا كه منافع كارگر
با كارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نيست.
 )16توجه ويژه به مزيتهاي اقتصادي كشــور از
ديگر مواردي است كه بايد در رونق توليد و اشتغال
مد نظر قرارگيرد .هماكنون مزيت اصلي كشور در
بخش كشاورزي اســت .ايران در توليد بسياري از
محصوالت كشاورزي جايگاه ويژهاي در جهان دارد
كه ميتوان در جهت صــادرات آن را تقويت كرد.
روسيه ساالنه  ۱۷۰ميليارد دالر محصول كشاورزي
وارد ميكند درحاليكه سهم ايران از آن تنها ۱۱۰
ميليون دالر اســت كه به دليل نبود ســازماندهي
مناســب رخ داده است .درمجموع بايد به صنايعي
توجه شود كه كاربرهستند و به نيروي كار بيشتري
نيازدارند كه كشاورزي يكي از بهترين آنهاست.
 )17رونق توليد و اشتغال به يك بخش خصوصي
توانمنــد نياز دارد .اما در حال حاضر عمده تركيب
اتاقهاي بازرگانــي ايران دربخش تجارت متمركز
شــده و توجه زيادي به توليد ندارند .در اتاقهاي
بازرگاني گروههاي توليدكننده قوي وجود ندارد .بايد
شركتهاي كشت و صنعت ،شيالت و ...خصوصي
قدرتمندي شكل بگيرد.
 )18دركنار شركتهاي بزرگ بايد به شركتهاي
كوچك نيز توجه شود .هماكنون برخي از شركتهاي
بزرگ ســود خود را در واردات ميبينند و كمتر به

رشد 98
برآوردهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول
بيشــتر مبتني بر كاهش نرخ رشد توليد در ايران
بوده ،بنابراين پيشبيني ميشود براي سال آينده يا
با نرخ رشد منفي مواجه ميشويم يا اساسا رشدي
نخواهيم داشت .تاثير بودجه  98بر متغيرهاي كالن
اقتصادي مانند تورم ،ركود و رشد اقتصادي چندان
قابل توجه نيست.
انتظارات از بودجه  ۹۸بســيار باال رفته اســت.
از طرفــي اين انتظار وجــود دارد كه دولت بتواند
از اقشار آســيبپذير حمايت كند ،از طرف ديگر،
بنگاههاي اقتصادي نيز چشــم اميدشان به دولت
است تا بتوانند با استفاده از تسهيالت دولت خود را
ورشكستگي برهانند .نفت ،ساليان سال پاشنهآشيل
نظام بودجهريــزي ايران بوده كه بودجه  ۹۸نيز از
آن مستثني نيســت .كاهش فروش نفت ميتواند
تاثيرات بالقوهاي را از خود بر جاي بگذارد .تاثيراتي
كه آثار خود را بر رشــد اقتصادي ،ركود و تورم بر
جاي ميگذارد .با توجه به ركود فراگير و تورمي كه
گريبانگير اقتصاد ايران شده است ،بهنظر ميرسد
ركود تورمي در كشــور تعميق خواهد شد .بودجه
يك ابزار است كه ميتواند بر روي متغيرهاي كالن
اقتصادي ركود ،تورم و رشــد اقتصادي تاثيرگذار
باشــد .اكنون با توجه به بودجهاي كه براي ســال
 ۹۸ارائه شده ،اين انتظار كه چنين بودجهاي بتواند
تاثير مثبت و مستقيم بر ركود و تورم داشته باشد،
جاي ترديد دارد.
اين امكان كه ســال آينده از ناحيه تحريمهاي
بينالمللي و كاهش درآمد نفتي دچار كسري بودجه
شويم ،بسيار باالست .چرا كه هنوز بخش بزرگي از
درآمدهاي موجود در بودجه تحت تاثير درآمدهاي
نفتي است .از طرف ديگر هنگامي كه ركود وجود
دارد ،بحث تحقق درآمدهاي مالياتي نيز دچار ترديد
ميشود .بنابراين بهطور كل درآمد دولت تحت تاثير
قرار ميگيرد .به همين علت اين امكان وجود دارد
كه دولت ســال آينده با كسري بودجه قابل توجه
مواجه شود.
واضح است كه بحث فروش نفت نيز سال آينده
بهشــدت تحت تاثير تحريم قــرار خواهد گرفت.
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هماكنون نيز مشاهده ميكنيم كه مشتريان نفتي
ما رفتارهاي نااطميناني را در خصوص خريد نفت
از ايران از خود نشان ميدهند .همچنين در بحث
لونقــل و ترانزيت و صــادرات نفت نيز قطعا
حم 
مشكالتي به وجود خواهد آمد.
بنابراين در ســال آينده از جانب صادرات نفتي
بــازار بااطميناني نداريم كه بتوانيم بر اســاس آن
تصميمگيري كنيم .از طرفي نفتي نيز كه فروخته
ميشود ،با هزينه بسيار باال به فروش میرود .يعني
هزينههاي واسطهاي صادرات نفت براي كشورمان
باال میرود و خود همين موضوع درآمدهاي نفتي
را تحت تاثير قرار ميدهد.
يعني در شــرايط تحريم ،هزينههاي واسطهاي
لونقل ،هزينه بيمه
فروش نفــت مانند هزينه حم 
و ساير مسائل مالي افزايش پيدا ميكند .از طرفي
در شــرايط تحريم هزينههاي دور زدن تحريمها و
واســطهگري افزايش مييابد .همچنين مشترياني
كه نفت را از ما ميخرند ،معموال به علت ريســكي
كه ميكنند ،نفت را از ما ارزانتر خواهند خريد.
بر اين اساس با ادامه وضع موجود در سال  ،۹۸در
بهترين حالت رشد اقتصادي به منفي  4.5درصد
نزول خواهد كرد .اين در حالي است كه در سناريوي
بدبينانه اقتصاد ايران با عقبگرد  5.5درصدي سال
آتي را به پايان خواهد رســاند .گزارشها و دادهها
حاكي از اين اســت كه بخش نفت بيشترين ضربه
را از تحريمهــا خواهد خورد؛ به حدي كه احتمال
از دست رفتن يك ســوم از توليدات نفتي نسبت
به ســال جاري وجود دارد .افزايش سطح قيمتها
(توليدكننده و مصرفكننده) همزمان با ثبات نسبي
مخارج جاري و عمراني دولت و سرمايهگذاري بخش
خصوصي ،رشــد حقيقي بخشهاي ساختمان و
خدمات را نيز تحتفشار قرار خواهد داد؛ بهطوريكه
بخش ساختمان در حالت خوشبينانه رشد منفي
 ۱۵درصدي را در ســال  ۹۸ثبت خواهد كرد .در
بخش صنعت نيز در سال آتي ،صنايعي كه با تاخير
از تحريم تاثير ميگيرند ،همچون فلزات اساسي و
صنايع غذايي در رديف اول رشد منفي قرار ميگيرند.
مطابق بررسيهاي انجام شده در بخش صنعت
انتظار بر اين است كه صنايع وابسته به واردات ،در
صف اول تحريم قرار گيرند و پس از آن و با تاخير
صنايع ديگر نيز متاثر شوند .همچنين تجربه تحريم
نشــان داده است كه تضعيف درآمد ملي در دوران
تحريم ،شــديدتر از تضعيف توليد ناخالص داخلي
خواهد بود.
تحريمهاي گســترده اقتصادي عليــه ايران در
ســالهاي ابتدايي دهه  ۹۰كــه آثار آن در بخش
حقيقي از سال  ۱۳۹۱بروز يافت ،حاكي از اين است
كه بخشهاي نفت ،صنعت و ساختمان بيشترين
آسيب را از شــرايط تحريم ميپذيرند .مثال رشد

اقتصادي گروه نفت كه در ســال  ۹۰معادل منفي
 1.5درصد بوده اســت ،در سال  ۹۱به منفي 36.5
درصد سقوط كرد؛ يعني بيش از يكسوم از اقتصاد
بخش نفت از دست رفت .يك يافته ديگر از تجربه
تحريم قبلي اين است كه براساس حسابهاي ملي
بانك مركزي ،درآمد ملي نسبت به توليد ناخالص
داخلي تاثير بيشتري از تحريمها ميپذيرد .طوريكه
با وجود افت  7.7درصدي توليد ناخالص داخلي در
ســال  ،۱۳۹۱افت درآمد ملي در اين سال معادل
 14.6درصد ثبت شــده اســت .كارشناسان مركز
پژوهشهــا پيشبيني ميكنند با توجه به ماهيت
نسبتا مشابه تحريمهاي اقتصادي جديد آمريكا با
تحريمهاي قبلي ،در سال  ۹۷در صورت تداوم وضع
موجود ،وضعيت نسبتا مشابهي با سال  ۹۱ثبت شود.
از نظر آنها ،وضعيت كلي عملكرد  ۶ماهه اول اقتصاد
ايران ،اين فرضيه را تاييد ميكند.
تورم 98
پيش از سال  97تحليلها حكايت از آن داشت كه
در سال  97اقتصاد ايران وضعيت دشواري را تحمل
خواهد كرد .با تشديد تحريمها در پي خروج آمريكا
از برجام اين تحليلها بيش از پيش رنگ واقعيت
بــه خود گرفت .صندوق بينالمللي پول كه در ماه
مارس ميالدي سال جاري ،رشد اقتصادي كشور را
 4درصد پيشبيني كرده بود در ماه سپتامبر از نظر
خود عقبنشيني كرد و برآوردش از رشد اقتصادي
كشور به منفي  1.5درصد تغيير پيدا كرد .در ارزيابي
جديد اين نهاد مالي بينالمللي كه اواسط ماه نوامبر
منتشر شده است براي سال  ۲۰۱۹ميزان تورم ايران
 34.1درصد و ميزان رشد اقتصادي منفي  3.6درصد
گمانه زني شده است.
تورم ســال  ۹۷برابر با ۲۵درصد است و براساس
اتفاقاتي كه رخ داده احتماال در ســال  ۹۸نيز اگر

اتفاق غيرمنتظرهاي رخ ندهد شــاهد تورمي بين
 ۲۰تــا ۳۰درصد خواهيم بود .علت اين مســاله را
ميتوان اينگونه توضيح داد؛ اثرات تورمي افزايش
قيمت دالر به تدريج در اقتصاد تخليه ميشــود و
همانگونه كه در سال  ۹۱تورم حدود ۲۵درصد بود
و سال  ۹۲تورم به باالي ۳۵درصد رسيد كه اثرات
تورمي افزايش قيمت دالر حدود  ۲تا  ۳سال طول
ميكشد تا اثرات خود را بر اقتصاد نشان دهد .نرخ
دالر در آذر  ۹۶حــدودا برابر با  4200تومان بود و
در ماههاي گذشته قيمت دالر تا مرز ۱۹هزار تومان
نيــز افزايش يافت و اكنون دوباره به كانال ۱۱هزار
تومان بازگشتهايم .اثرات تورمي افزايش نرخ دالر به
تدريج در اقتصاد نشان داده ميشود و امسال تورم
به ۲۵درصد خواهيد رسيد و همانطور كه ميدانيد
ميانگين تورم ماهانه يعني شهريور به مرداد ،آبان
به مهر االن حدود  ۵تا  ۶درصد شده كه باالست و
به عبارتي تورم آبان نسبت به آبان  ۹۶و مهر سال
 ۹۷نســبت به مهر  ۹۶بيش از ۵درصد اســت كه
عددهاي بااليي محسوب ميشود كه نشان ميدهد
به تدريــج تورمهاي ماه به ماه در حال طي كردن
روند افزايشي است و امسال به  ۲۵درصد ميرسيم
زيرا آخرين عددي كه وجود دارد براي تورم آبان ۹۷
نسبت به آبان  ۹۶برابر با  ۱۳تا ۱۴درصد بوده است
كه عدد به تدريج روند افزايشي به خود ميگيرد و
تا پايان ســال به ۲۵درصد ميرسيم بنابراين سال
 ۹۸تورمي بين  ۲۰تا ۳۰درصد خواهيم داشــت.
سال  ۹۸نسبت به  ۹۷سال سختتري خواهد بود
زيرا در ۶ماهه نخست سال  ۹۷وضعيت درآمدهاي
ارزي دولت بسيار مناسب بود .افزايش قيمت نفت
از  ۵۵تا  ۷۵دالر اتفاق افتاد.
شروع تحريمها از  ۱۳آبان بود به عبارتي درست
است بار رواني تحريمها از ارديبهشت ماه در ايران
اتفاق افتاد كه بيشتر به خاطر انتظارات نسبت
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به آينده ،ســوداگري و تدابير نادرست و… بود
اما اين تحريمها از آبان ماه شروع شد .سال ۹۸
شاهد تاثيرات تحريمها بر منابع درآمدي دولت،
بر اقتصاد ايران و بر توليد خواهيم بود .بنابراين
در سال  ۹۸شاهد اثرات تحريمها بر بدنه توليد
خواهيم بود و در ســال آينده درآمدهاي ارزي
حاصل از كاهش صــادرات نفت ،پايين خواهد
آمد و همچنين شاهد كاهش درآمدهاي مالياتي
خواهيم بود زيرا توليد افت خواهد داشــت .در
ســال  ۹۸شاهد اثرات تورمي حاصل از افزايش
قيمت دالر خواهيم بود و به عبارت بهتر در سال
آينده اثرات تورمي و تحريمها به تدريج خود را
نشان خواهند داد.
در ســال  ،۹۸ركود اقتصــادي ،كاهش فروش
بنگاههــاي توليدي ،افزايش موجودي انبار ،تعديل
بنگاهها و تعطيلي و نيمه فعال شــده آنها ،افزايش
هزينههاي توليد ،كاهش درآمدهاي مالياتي و ارزي
و… همه به تدريج اثرات خود را در اقتصاد نشــان
خواهد داد ،لذا در اين شرايط كار دولت بسيار مهم
است تا تدابير و سياستهاي درست را براي مديريت
شرايط پيش رو اتخاذ كند.
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بازار ارز 98
بر اساس تحليلهاي اقتصادي و شرايط تحريمي سال
جاري ،روندهاي زير در بازار ارز قابل پيشبيني است.
 بازار ارز التهابات ســال گذشته را نخواهدداشت ولي باز اين بازار همراه با التهاب خواهد
بود .به عبارت ديگر ارز نوسان كمتري نسبت به
سال گذشته دارد .اين التهابات عمدتا از ناحيه
تغيير در حوزه و سياستهاي تحريمي شكل
خواهد گرفت.
 اخبار سياســي و تحريمي بهشدت بازار ارز راملتهب ميكند .بنابراين ارز در سال جاري بيشتر

يك متغير سياســي اســت تا اقتصادي .به عبارت
ديگر نرخ ارز بهشدت از تحوالت سياسي سال ۹۸
تاثير ميپذيرد.
 دالر در ســال جاري داراي روندي صعودي باشــيب كم خواهد بود ،مگر اينكه اتفاق سياســي
پيشبيني نشــدهاي اتفاق بيفتد .به عبارت ديگر
دالر داراي نوسانات كاهنده و باال رونده خواهد بود،
ولي روند عمومي آن به سمت افزايش خواهد بود.
 پيشبيني ميشود بانك مركزي ،در مقايسه با سالگذشته ،قدرت كمتري در كنترل بازار داشته باشد.
 كنترلهــاي بانك مركزي روي بازار پول و ارزبيشتر خواهد شد و اين كنترلها در شرايط پر التهاب
ممكن است به حسابهاي پسانداز هم كشيده شود،
هر چند كه احتمالش بسيار كم است.
 احتمال افزايش بيشتر يورو و ين ژاپن نسبت بهدالر آمريكا وجود دارد .هر چند كه افزايش يورو با
موانع جدي مواجه است و بنابراين افزايش محدودي
خواهد داشت.
 بازار دالر كماكان بازار كنترل شدهاي خواهد بودو بنابراين تقاضاي سوداگري بيشتر به سمت طال
حركت خواهد كرد .بنابراين شكلگيري حباب در
بازار طال بسيار محتمل است.
 كماكان بازار ارز و طال رشد يابندهترين بخشهايبازاري در سال جاري خواهند بود.
 كاهش قيمت دالر از نظر اقتصادي غيرمحتملاست ولي با گفتوگوهاي سياسي امكان كاهش دالر
تا ده هزار تومان هم هســت .هر چند كه احتمال
گفتوگوهاي سياسي با آمريكا بسيار كم است.
 اگر كســي به درآمد ارزي دسترسي داشتهباشــد ســال جاري برايش پر از فرصت است،
بنابراين بهترين استراتژي براي افراد و شركتها
دسترسي به درآمدهاي ارزي از طريق فعاليتهاي
بينالمللي است.

صنعت 98
براي تخمين اثرگذاري تحريمها بر بخش صنعت،
ميتــوان ســالهاي  ۹۷و  ۹۸را با توجه به تجربه
سالهاي  ۹۱و  ۹۲شبيهسازي كرد .بررسيها نشان
ميدهد بيشترين تاثير بر توليد صنعت ،در سال اول
تحريم رخ ميدهد .اما ميزان تاثيرگذاري تحريم بر
صنايع مختلف ،متفاوت است .در ميان صنايع عمده
اقتصاد ايران ،خودروســازي بيشترين آسيب را از
تحريم ميخورد و در رتبه دوم صنايع شيميايي قرار
ميگيرد .تاثيرپذيري صنايع غذايي و صنايع فلزات
اساسي در تجربه قبلي كمتر بوده است .هرچند در
سالهاي بعد ،با توجه به ركود بخش تقاضا ،ركود
بخش فلزات اساسي نيز به تبع ركود بخش ساختمان
رخ داده اســت .در واقع سرعت تاثيرگذاري تحريم
بر صنايع متفاوت است .صنعت خودرو به سرعت از
اين وضعيت متاثر ميشود و صنايع ديگر با تاخير
از شرايط تحريمي آسيب ميبينند .دليل آن هم به
كانالهاي اثرگذاري تحريم بازميگردد .خودروسازي
در تحريم بالفاصله در تأمين كاالهاي واسطهاي مورد
نياز توليد به مشكل ميخورد .صنايع اينچنيني با
سرعت و ميزان بيشتري از تحريم آسيب ميبينند.
اما صنايع شيميايي به دليل محدوديتهاي صادراتي
ايجاد شده بيشتر تحتتاثير قرار ميگيرند .از اينرو
انتظار كارشناسان مركز پژوهشها بر اين است كه
در سال جاري ،شاهد رشد منفي قابلتوجه صنايع
خودروسازي ،ســپس صنايع پتروشيمي و برخي
صنايع كوچكتر وابسته به واردات و در سال آتي،
شــاهد افت توليد صنايع فلزات اساسي ،كانيهاي
غيرفلــزي و صنايع فلزي باشــيم .در هر حال در
دو ســال  ۹۷و  ۹۸رشد منفي بخش صنعت قابل
پيشبيني است .كاهش محسوس و فزاينده واردات
در  ۷ماه ابتدايي سال جاري با توجه به تجربه سال
 ،۹۱ميتواند به عنوان شــاخصي پيشنگر از رشد
منفي بخش صنعت در نظر گرفته شود .همه منابع
آماري ،رشد منفي بخش صنعت در نيمه اول سال
را تاييد ميكنند .براي ادامه راه ،مركز پژوهشها دو
سناريو در نظر گرفته است .سناريوي اول مفروض
بر اين نكته اســت كه تعامل ايران با ساير كشورها
(به جز آمريكا) روند متفاوتي را نســبت به تجربه
قبلي تحريم رقم بزند .در اين حالت تحريمها با ابعاد
كمتر بر صنايع كشــور اثر خواهند گذاشت (نيمي
از تبعات تحريم ســالهاي  ۹۱و  .)۹۲رشد بخش
صنعت در ســال  ۹۷در اين سناريو منفي  ۲درصد
برآورد ميشود .اما حالت بدتر اين است كه تحريمها
با همان ابعاد قبلي صنايع را تحتفشار بگذارند .در
سناريو دوم بخش صنعت با افت  4.5توليد مواجه
خواهد شد .در صورت ادامه اين سناريوها در سال
آتي نيز رشد بخش صنعت بين منفي ۳تا منفي ۵
حركت خواهد كرد.
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عملکرد کلی اقتصاد
گزارشهــا ،دادهها و آمارهاي موجود از عملكرد
اقتصاد ايران در  ۶ماه اول سال جاري نشان ميدهد
عملكرد اقتصاد ملي ضعيفتر از انتظارات قبلي بوده
اســت .از طرفي كاهش توليد صنعت بهخصوص
صنايع اصلي (خودروســازي و صــادرات ميعانات
گازي و نفت) قابلتوجه بوده است .از طرف ديگر،
افزايش سطح قيمتها درحاليكه سطح اسمي برخي
مخارج نظير مخــارج جاري و عمراني دولت و نيز
سرمايهگذاري بخش خصوصي افزايش چشمگيري
نداشته ،رشد حقيقي بخشهايي نظير ساختمان
و خدمات عمومي را با كاهش مواجه كرده اســت.
البته در اينجا ميتوان به گزارش مركز پژوهشها
تاكيد داشــت كه در اين گزارش با در نظر گرفتن
دو ســناريوي كلي پيشبيني كرده اســت كه در
سناريوي اول رشد اقتصاد ايران در سال جاري منفي
 2.6درصد و در ســناريوي دوم منفي  5.5درصد
باشــد .البته مركز پژوهشها يك روزنه اميدي نيز
باز كرده است .برآوردهاي انجامشده در سناريوهاي
يك و دو ،با فرض تداوم شرايط موجود صورت گرفته
است .اما پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس ،با
در نظر گرفتن همه تهديدها و امكانات و فرصتهاي
موجود ،برنامهاي عملياتي با عنوان «برنامه فعاالنه
ضد تحريم» تهيه كرده و در اختيار سیاستگذاران
ذیربط قرار داده است (برنامهاي كه در دسترس عموم
نيست) .برآوردهاي انجامشده مركز پژوهشها نشان
ميدهد كه اجــراي برنامه مذكور ،ميتواند تا يك
درصد در سال  ۱۳۹۷و  ۳درصد در سال ۱۳۹۸رشد
اقتصادي بدون نفت را افزايش دهد .بهعبارت ديگر
بهطور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابير فعال سياستي،
رشــد اقتصادي بدون نفت را در سال جاري و سال
 ۱۳۹۸ميتواند مثبت كند.
جمعبندي و راهكارها
 اگر ظرفيت توليد در اقتصاد كشور با استفاده ازظرفيتها و پتانسيلهاي سرمايهگذاري چه در بخش
دولتــي و چه در بخشهاي غيردولتي و خصوصي
به كار گرفته شــود ،آثار و پيامدهاي آن ميتواند
در بخشهاي مختلف اقتصادي خود را نشان دهد.
 در كنار كاهش ارزش پول ملي به عنوان يكياز مولفههاي بررسي وضعيت كالن اقتصادي كشور
كه موضوع برابري ارزش پول ملي در برابر ارزهاي
خارجي و قدرت خريد مردم را مطرح ميكند ،اثر
منفي ناشي از شوك ارزي به صورت كامل خود را
معيشت نشان داده است.
 دستاوردهاي حاصل از توليد صنعتي در كشورمتناسب با منابع صرف شده براي توليد اين بخش
و همچنيــن حجم باالي حمايتهاي دولتي از آن
قرار ندارد.

 اين عدم تناســب هــم از منظر تــوان خلقارزش افزوده ،توان اشتغال زايي و ايجاد درآمدهاي
صادراتي بخش صنعت است و هم به لحاظ تركيب
توليداتي است كه برند ملي را در بازارهاي داخلي و
جهاني متجلي ميكند.
 در اسناد سياســتي اوال رويكرد منسجمي بهسمت حمايتهاي بخش صنعتي وجود نداشته و
طي برنامههاي مختلف توسعهاي ،رفع اين خأل به
يك سند راهبردي صنعتي محول شده است .سند
مذكور بارها تدوين گرديد ولي هرگز اجرا نشد.
راهكارها و توصيههاي سياستي
رفع نقايص ساختار و رقابت در صنايع:
 سازماندهي مجوزهاي صنعتي از منظر حداقلمقياس به منظــور ارتقاي زمينههــاي راهبردي
هزينهاي و كيفي در بازارهاي جهاني
 تشويق شكلگيري ساختارهاي دسته جمعي(خوشه ،كنسرسيوم ،هلدينگ) به منظور افزايش
مقياس ورود بنگاهها به بازارهاي صادراتي
 بازنگري در ساختار مديريتي و مالكيتي صنايعبه منظور كاهش ســهم مديريت شــبه دولتي و
غير تخصصي در بخش صنعت
 اصالح نظام مقرراتي و ديپلماسي تجاري كشوربه منظور ايجاد انگيزه ورود سرمايهگذاران خارجي
و تشديد رقابت
تحريك تقاضاي داخلي و خارجي براي توليدات
صنعتي كشور:
 تقويــت برند ملي و ارتقاي صادرات تحت برندخارجي به منظور بهبود رقايتپذيري در بازارهاي
داخلي و خارجي
 تسهيل موانع دسترسي به بازارهاي صادراتي بهمنظور رفع اتكاي صنايع به بازارهاي داخلي
 -بهرهگيــري از فرصت حضور ســرمايهگذاران

خارجي در راستاي افزايش حضور در زنجيرههاي
ارزش جهاني و منطقهاي
 مبارزه با قاچاق به منظور صيانت از رقابتپذيريواحدهاي صنعتي در بازارهاي داخل
 هدفمندســازي نظام حمايتهاي تعرفهاي درحمايت از صنايع داخلي
 ارتقــاي مولفــه حقــوق مصرفكننــده دربرنامهريزيهاي توليد صنعتي
سياستهاي ارزي :برخي كشورها براي
افزايش صادرات خود ارزش پول ملي خود
را كاهش ميدهند
در ســال  ۹۷در كنار كاهــش ارزش پول ملي
موضوع ظرفيت صادراتي به عنوان يك پتانســيل
بالقوه براي اقتصاد كشور ايجاد شد ،برخي كشورها
بــراي افزايش صادرات خود و براي اينكه بتوانند از
ظرفيتهاي صادراتي اســتفاده كنند ،ارزش پول
ملي خــود را كاهش ميدهند و اخيرا ً چينيها در
ارتباط با سياست آمريكا كه ورود كاالهاي چيني را
به كشور خود ممنوع اعالم كردند ،چينيها ارزش
پول ملي خود را در برابر پولهاي خارجي همانند
دالر آمريكا كاهش داده و ورود كاالهاي آمريكايي
را ممنوع نكردند و اين اقدام يعني صادرات كشور
چين نسبت به گذشته ميتواند افزايش يابد و در اين
راستا مزيتهاي صادراتي ايجاد ميشود.
مزيتهاي صادراتي بايد از سوي بخش
توليد ايجاد شود
كاهش ارزش پول ملي بــا وجود تمام معايب آن
يعني آثــار تورمي و كاهش قدرت خريد يك مزيت
ويژه ايجاد ميكند كــه اين مزيت كاهش كاالهاي
وارداتي و افزايش صادرات است :،مزيتهاي صادراتي
بايد از سوي بخش توليد ايجاد شود و تا زمانيكه توليد
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به افزايش توليد داخلي كشور كمك كرده و منجر
به افزايش نرخ رشدي شود كه ميتواند بخشهاي
مختلف كشور را به يك تعادل برساند.

ايجاد نشده صادراتي صورت نميگيرد تا از مزيت آن
برخوردار شويم.در كنار ايجاد محدوديت براي واردات
به دليل افزايش قيمت كاالها و ارز ،كاالهاي داخلي
بايد جايگزين كاالهاي وارداتي شود ،چرا كه متوسط
مصرف هيچگاه از بين نرفته و شوك ارزي سبب از بين
رفتن متوسط مصرف نميشود ،بلكه ممكن است در
كوتاهمدت تاثيراتي در سطح مصرف خانوارها برجاي
بگذارد ،اما در مصرف كاالهاي اساسي تاثيري ندارد.
افزايش شديد قيمت كاالهاي وارداتي
سبب شده كاالهاي توليد داخل با قيمت
پايينتري در كشور توليد شود
وضعيت تغييرات نرخ ارز در ايران نشان ميدهد
كه افزايش قيمت شديد كاالهاي وارداتي سبب
شده كاالهاي توليد داخل با قيمت پايينتري در
كشور توليد شود ،از سوي ديگر به دليل ارزآوري
صادرات كاالها از اين طريق مزيتهاي صادراتي
براي كشور ايجاد ميشود ،همچنين محدوديتهاي
ناشي از قيمت كاالهاي رقابتي در واردات و مزيت
رقابتي در قيمتهاي صادراتي سبب ميشود كه
كشور به سمت توليد حركت كرده و پاسخگوي
ال از طريق واردات انجام
بخشي از نيازهايي كه قب ً
ميشده باشــد و در برخي بخشها به صادرات
منتهي شود كه اين موضوع مزيت صادراتي ايجاد
كرده و به توليد منجر ميشود.
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توليد در هر كشوري بايد تاثير خود را
بر نرخ رشد اقتصادي نشان دهد
توليد در هر كشــوري بايد تاثير خود را بر نرخ
رشد اقتصادي نشــان دهد .زماني كه نرخ رشد
اقتصادي محاسبه ميشود در واقع مجموع ارزش
كاالها و خدمات توليد شده در يك سال مالي با
سال ديگر مقايسه كرده و نتيجهگيري ميشود كه

چه ميزان رشد داشتهايم كه اين ميزان رشد تحت
عنوان توليــد چه توليد كاال و چه توليد خدمت
تعريف ميشود.
زماني كه به سمت توليد حركت ميشود ،مهمترين
شاخص كه نرخ رشد اقتصادي است از وضعيت توليد
در اقتصاد كشور تاثير ميپذيرد ،از سوي ديگر توليد
منجر به كاهش واردات ميشود كه كاهش واردات به
اين معناست كه تراز بازرگاني و ارزي مثبت ميشود
و از سوي ديگر صادرات را افزايش داده و تاثير مثبتي
بر فرآيند تراز تجاري كشور برجاي ميگذارد.
افزايش صادرات و كاهش واردات كمك ميكند تا
وضعيت بهتري در منابع و مصارف ارزي كشور ايجاد
شود ،بهبود در وضعيت منابع و مصارف ارزي به اين
موضوع كه نرخ ارز در يك تعادل منطقيتري قرار
گيرد ،كمك كرده و قدرت چانهزني بانك مركزي در
بازار ارز را افزايش ميدهد و همچنين سبب افزايش
ارزش پول ملي ميشود.
با استفاده از ظرفيت توليد ،ايجاد ارزآوري و كاهش
خروج ارز از كشور به شرايطي دست يابيم كه بازار ارز
را در يك شرايط تعادلي قرار گرفته ،ارزش پول ملي
تقويت كه توليد ريشه تمام اين تاثيرات مثبت است.
اشتغال يكي از شاخصهاي مهم است و هر واحد
توليدي اعم از واحدهاي توليدي كوچك ،متوسط و
بزرگ كه به جريان افتاده شغلهاي متناسب با خود
را ايجاد ميكند ،طبيعتاً اثر مثبت ناشي از افزايش
توليد تاثير خود را در اقتصاد كشور نشان ميدهد و
ميزان اشتغال را افزايش ميدهد.
در شرايط كنوني ايجاد اشتغال به دليل
تعداد فارغالتحصيالن دانشگاهي از اهميت
فراواني برخوردار است
كاهش ميزان تورم ،تقويت ارزش پول ملي ،افزايش
اشتغال ،افزايش تراز بازرگاني و تجاري كشور ميتواند

موانع توليد بايد از سر راه توليد برداشته شود
عالوه بــر اتخاذ سياســتهاي تشــويقي بايد
تصميمهايي گرفته شود كه موانع را از سر راه توليد
برميدارد ،اگر در حال حاضر موانع توليد در كشور
بررسي شود ،به سه شاخص اصلي ميرسيم كه اين
موانع وضعيت نظام مالياتي ،وضعيت نظام بيمهاي
يعني بيمه تأمين اجتماعي و وضعيت نظام بانكي
كشور است كه اين سه شاخص موانع اصلي توليد
كشور در شرايط امروزي هستند كه بايد اصالحاتي
متناسب با شرايط روز در اين بخشها صورت گيرد.
در حوزه سياســتهاي تشويقي انتظار اين است
كه كشور براساس شرايطي كه دارد ،بتواند اهداف
بلندمدت خود را براي رســيدن به شــاخصهاي
توســعه پيگيري كند كه در اين راستا بسياري از
مواردي كه در حوزه ســرمايهگذاري از آن نام برده
ميشود ،ميتواند به مزيت سرمايهگذاري در كشور
تبديل شود.
دولت بايد طرحهاي توسعهاي خود را ارائه دهد
دولت بايد طرحهاي توســعهاي خود را ارائه
دهــد ،انتظار از دولت اين اســت كه بســته
پيشــنهادي خــود را در حوزه مشــوقهاي
سرمايهگذاري و رونق توليد چه براي واحدهاي
جديدي كه ميخواهند ايجاد شوند و چه براي
واحدهايي كه به دنبال ادامه حيات هســتند،
ارائه دهد.
سياســتهاي تشويقي دولت در بخش توليد
بسيار مهم است ،معافيتهاي صادراتي ،معافيت
براي واردات مواد اوليه ،كمك به امر صادرات در
خارج از كشور ،به كارگيري ديپلماسي اقتصادي
از طريــق وزارت امور خارجه و دســتگاههاي
متولي نيز از جملــه موارد الزم براي كمك به
توليد اســت كه اگر تمام اين موارد به صورت
يك واحد و كل در اقتصاد كشــور ديده شــود
ميتواند تاثيرگذار باشد.
وضعيت ناترازي مالي بانكها از جمله
چالشهاي اساسي كشور است
وضعيت ناترازي مالي بانكها از جمله چالشهاي
اساسي كشور است ،حوزه نظام بانكي شرايط مطلوبي
ندارد و اصالح ســاختار نظام بانكــي بايد در ابعاد
مختلف عملياتي ،اقدامات ميانمدت و بلندمدتي
در اين حوزه انجام شود كه ساماندهي نظام بانكي
ميتوانــد حمايت واحدهاي توليدي را اخذ كند تا
بانكها دچار مشكل نشوند.
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مسائل و مشکالت مالیاتی

انجمــن مدیران صنایع به روال معمول هر
ساله مســائل و مشکالت فضای کسب و کار
و تولیدکننــدگان را با نظرخواهی و برگزاری
کمیتههای کارشناسی و سمینارها بررسی و
طی جلســاتی با حضور مسئولین مربوطه ،و
اعضای داوطلب در ســمینارهای نیمروزه و
کمیتههای کارشناسی مطرح و نتیجه را طی
گزارشــی آماده نموده و در جلسات مختلف
با حضور مســئولین مطــرح و برای حل آنها
پیگیــری مینماید .در این راســتا برخی از
مواردی که توسط مسئولین مربوطه با تغییر
روشها و برداشتهای مثبت از موارد قانونی
در چارچوب خطمشیهای مندرج در اقتصاد
مقاومتی قابل حل اســت از طریق طرح در
کمیتــه ماده  76و شــورای گفتگوی دولت
و بخــش خصوصی و دســتگاه ذیربط انجام
میگــردد و برخی از مــوارد دیگر که نیاز به
اصالح قانون دارد نیز از طریق مراجع ذیربط
پیگیــری و با طرح در کمیســیونهای اتاق
تهران و ایران و ارسال نامه به مقامات دولتی
و مجلس شورای اسالمی دنبال میگردد.
گزارش حاضر برخی از مشــکالت مالیاتی
را بررســی مینماید که پس از نظرخواهی از
اعضــای انجمن مدیران صنایع احصاء و جمع
آوری گردیده است .مشکالت قانون مالیاتهای
مستقیم و مشــکالت قانون مالیات بر ارزش
افزوده طبقه بندی شــده است .عالوه بر این

تقسیم بندی ،مشکالت دیگری نیز ذکر شده
اســت که عموما مربوط به حوزه اجرای این
قوانین اســت .انجمن مدیران صنایع در صدد
اســت تا با تکمیل این گزارش نگاه جامعتری
در خصوص مشکالت مالیاتی ارائه دهد.
شــایان ذکر اســت در نظرخواهی که در
اردیبهشــت ماه  98از اعضای انجمن صورت
گرفته است شرکتهای :آساد صنعت ،توسعه
صنعتی مشفق ،فوالدریزان ،فوالد هرمزگان،
گروه خودرو ســازی ســایپا ،گروه صنعتی
بازرگانــی یار ،معدنــی و صنعتی چادرملو و
مهندسی کانی کاوان شرق اعالم نظر کردهاند
و بدین وسیله از آنها قدردانی میگردد.
الف -مشکالت قانون مالیاتهای مستقیم
• مشکالت ناشی از تشخیص در اجرای ماده
« »147ق.م.م ،هزینههایی که به موجب قانون
و یا تصویب جامع هیأت وزیران ،مؤدی ملزم به
اجرای آن است و قابل قبول اعالم شده است،
تهیهکنندگان گزارش مبنای برگ تشخیص،
غالباً پارهای واژههای قانون یا تصویب نامه را
تفســیر به رأی نموده و هزینهها را که واجد
این اوصاف است غیرقابل قبول اعالم و شرایط
اعتراض مــؤدی و مراجعه به هیأتهای حل
اختــاف مالیاتــی و در نهایت دیوان عدالت
اداری را فراهم مینمایند .همچنین برداشت
و تفسیر نادرست از استانداردهای حسابداری،
که رعایت آن حسب مقررات آییننامه مشهور

به تحریر دفاتر ،الزامی اســت و تفسیر برخی
موارد آن علیه مؤدی و در جهت افزایش درآمد
مشمول مالیات با نادیده گرفتن اصل رعایت
حســابداری تعهدی که به و کسر هزینههای
دوره از درآمد آن دوره مربوطه تأکید دارد.
• در خصوص کارخانجات مستقر در مناطق
کمتر توســعه یافته ،با ایجاد بهانههای غالباً
بدون پشــتوانه قانونی ،در جهت جلوگیری
از برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیالت
قانونی مقرره در این زمینه.
بهانهجویــی در ارائــه معافیتها حتی اگر
بــه بهای نقض تشــخیصهای خــود اداره
مالیاتی باشــد ،به عنــوان مثال درآمدی که
در عملکرد سال  1390توسط اداره مالیاتی
رسیدگیکننده واجد شرایط قانونی معافیت
تشخیص داده شــده و مشمول مالیات ماده
« »132ق.م.م قرار گرفته اســت ،در سنوات
بعد علیرغم مقررات بند «ب» ماده «»159
قانــون برنامه پنجم که معافیــت مذکور را
تمدید و تا بیست سال افزایش داده ،با بهانه
این که معافیت در ســال  1390پایان یافته
بوده و مشــمول شرکت نبوده است ،معافیت
را تســری نداده و نسبت به آن درآمد اعمال
ننمودهاند و با این امر موجب تطویل دادرسی
را فراهم کردهاند.
• در مورد برون سپاری و استفاده از خدمات
شرکت طرف پیمانکار ،با توجیه و تمسک که
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چون این شرکت فاقد ماشین آالت تولیدی در
این زمینه میباشد معافیت را برای پیمانکار
منظور نموده و شرکت صاحب کار و کارفرما
که معافیــت هر فعالیت تولیدی معاف قطعاً
متعلق به ایشــان اســت محروم نموده اند
در صورتیکه ســود و یا زیان ناشی از تولید
متعلق به این شــرکت بوده و پیمانکار صرفاً
اجــرت دریافت میکند عالوه بر آن در متن
قانون ،شرط داشــتن ماشین آالت تولیدی
شرط برخورداری از معافیت تصریح نشده و
تنها شرط قانونی اخذ پروانه بهرهبرداری است
که این امر محقق شده است.
• مشکالت ماده  169مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم
• سازمان امور مالیاتی چند سالی است در
مورد جرائم ماده  169مکرر قانون مالیاتها
اقدام به برگ مطالبه جرائم برای ســالهای
قبل نموده است و در این برگ بدون توجه به
تمدید مهلت ارسال گزارشات که توسط خود
ســازمان امور مالیاتی اعالم شده مبادرت به
اخذ جریمه در برگ مربوط مینماید و وقتی
بــا اعتراض مودی روبه-رو میشــوند اظهار
میدارند که سیستم این برگ را صادر نموده
اســت و برای رفع آن میبایست نامهنگاری
گردد تا این مشکل حل شود.
• مشــکالت عدیده نرم افزار ارسال صورت
معامالت فصلی (گزارشات موضوع ماده 169
مکرر) و اصالحات بعدی و ضروری آن.
• بهطــور مثال خطاهای بســیار زیاد نرم

افزار  TTMSهنگام بررســی فایل اکسس
تنظیمی نسبت به کد ملی اشخاص حقیقی
یا حتی شناسه ملی و کد اقتصادی اشخاص
حقوقی در دورههای مختلف اعالم مینماید.
در صورتیکــه طــرف معاملــه در دورههای
قبل با همین مشــخصات مورد پذیرش واقع
گردیده است.
• هنــگام اصالحــات اشــتباهات معمول
در شــرکتهای بزرگ که به طور میانگین
رکودهــای فقــط خرید داخلــی آن حدود
چهارهزار  4000ســطر خواهد بود ،عملیات
جســتجو و اصالح هر ســطر با بازگشت به
نقطه اول بسیار مشکل آفرین و احتمال بروز
خطــای مجدد را با امکان فقط یکبار اصالح
باال خواهد برد.
• عدم تطبیــق مبالغ کمتــر از  5درصد
حدنصاب معامالت کوچک با شــرایط واقعی
شرکتهای تولیدی بزرگ در ارسال تجمیعی
مبالغ معامالت کوچک
• متفــاوت بودن نام کاربــری و رمز ورود
در ارســال اظهارنامههــای عملکرد ،حقوق،
ارزش افــزوده و صورت معامالت فصلی ماده
 169مکرر.
• قطع شدن مکرر ســامانههای اظهارنامه
حقوق و صــورت معامالت فصلی ماده 169
مکرر.
• ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم
• طبق این ماده صدور گواهی ماده مذکور
منــوط به پرداخــت و یا ترتیــب پرداخت

مطالبات قطعی شــده میباشــد که عمدتاً
ادارات امور مالیاتی به صورت سابقهای اقدام به
مطالبه مالیاتهای قطعی نشده از قبیل جرائم
و برگ تشخیص مطالبات قبل از قطعی شدن
مینماید و در بعضی موارد ترتیب پرداخت نیز
مــورد قبول واقع نمیگردد و تنها در صورت
پرداخت نقدی مورد قبول واقع میگردد.
• صدور برگ تشخیص
• طبق آییننامه مــاده  211ق.م.م صدور
برگ تشــخیص میباید توســط کارشناس
مالیاتــی و رئیس گروه مالیاتی صورت گیرد
که برخالف ماده مذکور ،صدور برگ تشخیص
توســط رئیس امور مالیاتی صورت گرفته و
مسئولیت اجرای ماده  238ق.م.م نیز برعهده
همان رئیس امور مالیاتی می باشــد .این امر
مشکالتی در تعیین و تکلیف مالیات مؤدیان
ایجاد نموده و منجر به طوالنی شدن فرآیند
تعیین مالیات و عدم عدالت مالیاتی میگردد.
• اجرایی نشــدن تعدادی از مــواد قانون
حمایت از تولید :بهطــور مثال ،عدم اجرا یا
شــفاف ســازی بند «پ» ماده  132قانون
مالیاتهای مستقیم موضوع ماده  31قانون
رفع موانع تولید.
• در خصوص مواد قانون مالیاتهای مستقیم
از قبیل مواد ،103،59 ،86 ،85 ،105 ،143 ،48
 52 ،53و  77نیازمند سامانهای جامع میباشد
که در آن تمامــی پرداختها و صدور قبض و
حتی راهنمای محاسبه بدون نیاز به مراجعه به
ادارات کل امور مالیاتی محاسبه و کسر گردد.
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• با توجه به وجود زیان انباشته و همچنین
زیان در ســال جاری ،ســازمان امور مالیاتی
همواره اقدام به برگشــت هزینهها بر اساس
ماده  147و  148ق.م.م نموده و اقدام به اخذ
مالیات مضاعف مینماید.
• افزایــش چشــمگیر بهای تمام شــده
محصوالت تولیدی ناشــی از رشد نرخ ارز و
افزایش بهای نهادههای تولید در قبال افزایش
زیان انباشــته گردیده اســت لیکن سازمان
مالیاتی علیرغم این فشارها از پذیرش زیان
خودداری مینمایند.
• شــرکتها پس از ابالغ برگ تشــخیص
تمایل دارند که مســأله مالیاتی را در اجرای
ماده  238و در مرحله رئیس اداره ،رسیدگی
نهایی و جمعبندی نمایند که متاسفانه اکثر
اوقات این اتفاق صورت نمیگیرد و پرونده به
هیأت حل اختالف ارجاع میگردد که با توجه
به آرای صادره از سوی هیأتهای حل اختالف
متاسفانه مشــاهده میگردد که نمایندگان
هیأتها ،دفاعیات را به دقت مطالعه ننموده
و رای صادر میفرمایند.
پرونــدهای که به هیأت حل اختالف ارجاع
میگــردد بدلیل حجم بــاالی اعتراضات و
طوالنی شدن زمان صدور رای ،شرکت بایستی
بــه ازای هر ماه  %2.5جریمه پرداخت نماید
که در پایان ســال معادل  %30شده که این
روش برای شرکتها هزینههای زیادی را به
همراه خواهد داشت.
• رفع مشــکالت مالیاتی مربوط به پرسنل
شرکت که بهعنوان ترخیص کار از گمرکات
کشور اقدام مینمایند .متاسفانه سازمان امور
مالیاتی بیتوجه به شاغل بودن در شرکت و
علیرغــم ارائه برگ نمایندگی (وکالتنامه) و
مســتندات مربوط به شاغل بودن در شرکت
اقدام به صدور برگ قطعی نموده است.
ب -مشکالت قانون مالیات بر ارزش افزوده
• در مورد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون
پرداخــت این مالیات به امور مالیاتی باید در
یک ماه بعد از هــر فصل صورت گیرد که با
توجه به وضعیت اقتصادی موجود شرکتها
ال پرداختهای صورتحســابهای فروش
عم ً
معموالً تا  6ماه بعد پرداخت میشــود و در
حقیقت بدون آن که شــرکتها  %9مالیات
ارزش افزوده را گرفته باشــند باید نسبت به
پرداخــت آن اقدام نماینــد که این منصفانه
نبوده و نقدینگی شرکت را کاهش میدهد.
• عدم استرداد وجوه اضافه پرداختی مالیات
و عوارض ارزش افزوده قطعی شده که ناشی از
عدم اجرای دقیق قوانین و دستورالعملهای

ســازمان امور مالیاتی کشور میباشد .بهطور
مثال ،دســتورالعمل تهاتر و استرداد شماره
 260/96/146مــورخ  96/10/23اســترداد
اضافه پرداختی مودی را با درخواست مودی
حتی به صورت علی الحســاب دانسته است
(بدون هیچگونه قیــد دیگری) در صورتیکه
ســازمان امور مالیاتی کشــور حتی استرداد
قطعی اضافه پرداختی را منوط به زدن تیک
اســترداد در اظهارنامه اصلــی ارزش افزوده
تعیین نموده است و درخواست کتبی مودی
را وارد نمیداند.
• طبــق ماده  23قانــون مالیات بر ارزش
افزوده در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت
مالیات ارزش افزوده اختالفاتی وجود دارد ،از
طرفی جرائم بسیار سنگین این مالیات است
که گاهی از اصل مالیات بیشــتر میشود و از
طرف دیگر طی دو ســال گذشته در ماههای
آخر سال کلیه جرائم به صورت  100درصد
بخشوده میشود ،این امر سبب عدم پرداخت
مالیات در پایان ســال و نگهداشتن آن نزد
شرکت میشود.
• بســیاری از معامالت خریــد و فروش
زمانی صورت میگیرد که نام تامینکننده
کاال در فهرست شرکتهای صوری سامانه
ارزشافــزوده نبوده و لیکن ســنوات آتی
به این لیســت اضافه میگــردد و عزیزان
اداره دارایی در زمان رســیدگی این امر را
که فروش قلمــداد مینمایند و به صورت
علیالراس رسیدگی خود را ادامه میدهند
در صورتیکه در آن زمان این شــرکت جزء
لیست ممنوعه نبوده و مؤدی بههیچوجه از
این امر باخبر نبوده است.
• عدم رعایت قوانین و بخشنامههای مالیاتی

هنگام رسیدگی پروندههای مالیاتی در کلیه
مراحل
• بهطــور مثــال ،دســتورالعمل شــماره
 200/93/524مورخ  93/6/22مبنی بر تعیین
ارزش کاالی صادره با نرخ ارز مرجع ،مبادلهای
و یا توافقی حســب مورد ،مشخص مینماید
ارزش کاالهــای صادراتــی ،علی الخصوص
محصوالت فوالدی منطبق با تعرفههای تعیین
شده از طرف گمرک جمهوری اسالمی ایران
در ســامانه مربوط ثبت میگردد و از اختیار
مودی خارج اســت در صورتیکه حسابرسان
محترم اداره امور مالیاتی این دســتورالعمل
ســازمان را نادیده گرفته نسبت به تشخیص
علی الراس به استناد اختالف فروش صادراتی
ثبتی در دفاتر مودی نسبت به ارزش فروش
صادراتی محصول ثبت شده در سامانه گمرک
مینمایند.
• اســتخراج اطالعیههای مربوط به خرید،
فــروش ،صــادرات ،واردات و ...از معامالت
فصلی در سامانه وزارت دارایی بدلیل فقدان
اطالعات ارسال کننده و اشکاالت ذیل امکان
پاسخگویی بدرستی مقدور نمیباشد:
وجود اطالعات هویتی شرکت مبداء (پاسخ
دهنده) در اطالعیهها قید میگرد.
وجود اسامی بهعنوان تنها راه جستجو برای
پیــدا نمودن اطالعات مالی و وجود تشــابه
اسمی و یا اینکه معامله با نام دیگری صورت
پذیرفته است.
ج -سایر مشکالت
• یکپارچــه نبودن فرآیندهــای پرداخت
مالیات از قبیــل :پرداخت مالیات عملکرد و
حقوق در سیســتمهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی.
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• طوالنی بودن فرآیند جابهجایی پروندههای
مالیاتی متناسب با تغییر آدرس قانونی شرکت.
• فرآیند اعتراض نســبت به مالیات ،بسیار
روند طوالنی و حتی چندین ساله دارد.
• در هیأت رسیدگی اســتفاده از نماینده
دادگســتری که همگی به علت کهولت سن
توانایی تجزیه و تحلیل و اعالم رای مستقل
را ندارند.
• بــه علت ازدیاد پروندههــای مالیاتی در
هر گروه مالیاتی ،متاسفانه رسیدگی به نحو
احسنت صورت نمیگیرد و در لحظه به هیأت
بند  3ارسال میگردد.
• نظارت کافی نداشتن رئیس امور مالیاتی
در اجــرای صحیح قانــون و محدودیتهای
مربوط به رفع اختالف با مؤدیان
• نبود اراده کافی در هیأتهای حل اختالف
مالیاتی در جهت اتخاذ تصمیم و رفع اختالف
و ارجاع بی مورد مسائل و اعتراضات مودی به
مجریان قرار و موکول کردن اتخاذ تصمیم به
تهیهکنندگان گزارش اجرای قرار.
• عــدم تمکیــن اداره مالیاتی کشــور از
آییننامههــا و مصوبات هیــأت دولت :وفق
آییننامههای مصوب هیأت دولت و آییننامه
اجرایی اداره کل مالیاتی کشور ،شرکتهایی
کــه از دولت بســتانکار و به امــور مالیاتی
بدهکار میباشــند ،طی درخواســتی کتبی
و ارائه مســتندات مربوطه میتوانند نسبت
بــه تهاتر مطالبــات و دیون خــود به اداره
مالیــات اقدام نموده و در مقابل اداره مالیات

بریالذمه گردند که در چندین مورد ارجایی
جهت تهاتر ،این امر میســر نگردیده و اداره
مالیات از اعمال این آییننامهها اســتنکاف
نموده و نســبت به توقیف اموال صنعتگران
که مطالباتشان از دولت بسیار بیشتر از بدهی
مالیاتشان بوده است اقدام نموده و با توقیف
حسابهای بانکی و خودرو شخصی کل اعضا
هیأت مدیره موجبات عسر و حرج کارآفرینان
جامعه را پدید آورده اند .حتی جالبتر از آن
اینکه شــخصی که پنج سال قبل از شرکتی
خارج شده و ســهام خود را واگذار نموده را
نیز به لحاظ حسابهای بانکی و هم خودرو
شخصی توسط پلیس راهور توقیف نموده اند
که این نیز جای تامل دارد.
• علیرغــم تاکیــد آییننامههــا مبنی بر
مماشــات با مودیان خوش حساب ممیزین
مالیاتی از جمله واحد غرب تهران ،نســبت
به تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی
پایبند نیستند و هیچگونه همکاری نمیکنند.
• عدم پذیرش زیان حاصل از فعالیتهای
عملیاتی در مالیات عملکرد و ارزش افزوده
• برگشــت هزینه ذخیــره بیمه پیمانها با
توجه به نوع فعالیت شــرکتهای مشاوره و
پیمانکاری در مالیات عملکرد
• عدم محاســبه برخــورداری از معافیت
مالیات عملکرد و حقوق با توجه به اســتقرار
در محــل پارک علــم و فنــاوری پردیس
(شرکتهای دانش بنیان)
• برگشت هزینه ســاخت و اهداء مدرسه

خیریه به دلیل انجام از محل جاری شرکا با
توجه به اخذ تاییدیه سازمان توسعه و نوسازی
مدارس و صورت جلسه تحویل مدرسه و تایید
کارشناسی هزینههای انجام شده
• مشکالت معامله با استارتاپها
در شرکتهای استارتاپی که در بستر پلتفر
و به اصطالح واســطه-گری بیــن خریدار و
فروشنده فعالیت مینمایند (مثل دیجیکاال،
ویترین نت) ،زمانی که خریدار اقدام به خرید
مینماید و درخواست فاکتور رسمی میکند،
مشکالت عمده صدور فاکتور میباشد به نحوی
که اگر فاکتور بخواهــد از مبداء صادر گردد
خریدار به منبع اصلی کاال وصل میشود که
اگر اســتارتاپ پلتفرمی بخواهد فاکتور صادر
نماید مجبور بــه اعمال ارزش افزوده دوبل و
در نهایت افزایش قیمت کاال میشــود ،فارغ
از مشــکالت درج شده مشــکل ثانویه حق
کمیسیون اســتارتاپ میباشد که میباید از
تامینکننــده اخذ نماید کــه در این صورت
مشکالت عدیدهای بروز مینماید.
• با عنایت به ایجــاد مدلهای درآمدی و
هزینهایی جدید در شــرکتهای استارتاپی،
نیــاز جدی به آموزش برای تمامی همکاران
و رؤسای امور مالیاتی بابت شناخت و درک
مفهوم شــرکتهای اســتارتاپی میباشد تا
بتواننــد با شــناخت به دســت آمده ضمن
وحدت-رویه در رســیدگی ،با درک موضوع
شرکت اســتارتاپی با عدالت روند رسیدگی
صورت گیرد.
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تحریم
تحریمهای جدید و تردیدهای ایران

این روزها بیشترین نگرانی ایرانیان از هر گروه و قشری این است
که آیا اقتصاد ایران تابآوری الزم برای عبور از بحران ناشــی از
تحریم را دارد یا نه؟ برخی فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان بیم آن
دارند که اقتصاد ایران توانایی عبور از تحریمها را نداشته باشد و در
شرایط سختتری قرار گیرد و پیامدهای آن به شهروندان آسیب
بیشتری برساند .این گروه از اقتصاددانان میگویند تحریمهایی که
در حال حاضر بر اقتصاد ایران تحمیل شده است بسیار نفسگیر
اســت و روزنههای دور زدن را مســدود کرده است و نمیتوان
امیدوار بود که ایران در وضعیت مناسبی قرار گیرد .این گروه از
اقتصاددانان باور دارند که سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد داخلی
نیز مزید بر علت شده و پیچیدهتر شدن کسب و کار ایرانیان فراهم
شده است و به همین دلیل نباید انتظار داشت که از این بحران به
سادگی عبور کرد .اما از طرف دیگر برخی اقتصاددانان باورشان این
است که اقتصاد ایران به دالیل گوناگون میتواند از بحران فعلی

عبور کند و نباید ناامید بود .یک دلیل اصلی اندیشهای که باور دارد
ایران از این بحران عبور میکند به تجربه سالهای  1391و 1392
برمیگردد .این گروه میگویند تجربه سالهای یادشده به کمک
مدیران میآید و راه را برای گذر از شرایط سخت هموار میکند .بر
اساس محاسبه انجام شده از سوی این اقتصاددانان درآمد حاصل
از صادرات نفت ایران و همچنین صادرات حاصل از قراردادهای
پتروشیمی و سایر محصوالت و همچنین بازار کشورهای همسایه
این توانایی را به ایران میدهد که از تحریمهای آمریکا به سالمت
عبور کند .عالوه بر این دو عامل برخی باور دارند که گریزگاههای
قابل اعتنایی برای واردات و صادرات کاال و نفت ایران در دنیا وجود
دارد که آمریکا نمیتواند برای مسدود کردن همه آنها نیرو بگذارد.
پروندهای که میخوانید به برخی مسائل تحریمهای جدید به ویژه
تحریمهایی که پس از فروردین بر اقتصاد ایران تحمیل شده است
را مورد توجه قرار داده است.
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فلزات اساسی در کوره تحریم

سرمایهگذاری دولتی برای توسعه ظرفیت تولید
صنایع فلزات اساسی دردهه  1370نتیجه داده است
و ایران در حال حاضر تولیدکننده بزرگ آهن و فوالد
در جهان به حساب میآید .کیفیت مطلوب و قیمت
مناســب فوالد ایران از یک طرف و اشتیاق غرب
برای خروج این صنعت از کشورهایشان راه را برای
صادرات فوالد ایران هموار کرده است .آمارهای در
دسترس نشان میدهد ایران در سالهای اخیر به طور
متوسط ساالنه تا  4میلیون دالر فوالد و آهن و سنگ
آهن صادر کرده است که پس از صادرات نفت خام و
صادرات پتروشیمی جایگاه بلندی در کل ظرفیتهای
صادراتی ایران دارد .عالوه بر این دهها هزار شــغل
صنعتی در ایران وابسته به فعالیتهای کارخانههای
بزرگ فوالدساز است .این تواناییهای صنعت فوالد
موجب شده است که آمریکاییها تحریم ایران در
صنایع فلزی را در دستور قرار داده و آن را اجرایی
کند .این اتفاق در هفتههای آتی رخ خواهد داد و به
همین دلیل رسانههای اروپایی که مشتری مهم فوالد
ایران به حساب میآیند آثار تحریم فلزی ایران را در
صدر تحلیلهای تحریمی تازه قرار دادهاند .یکی از این
تحلیلها را که البته بخشهایی از آن تنها ادعاست و
نباید حتمی دانست را در ادامه میخوانید:
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الیهای فلزی به دیواری که دونالد ترامپ دور اقتصاد ایران
میسازد ،اضافه شده تا یافتن روزنهای برای خروج از انزوای
اقتصادی ایران دشوارتر شود .آمریکا با وضع تحریمهای جدید
علیه ایران هرگونه معامله و پرداخت با اشخاص حقیقی و
حقوقی فعال در صنایع فلزی ایران را منع کرده و داراییهای
آنان را توقیف میکند .این تحریمها شامل کسانی نیز میشود
که طرف معامله «عمده» با صنایع فلزی ایران بودهاند ،در
حم ل و نقل ،فروش یا بازاریابی محصوالت آن نقش داشتهاند
و یا در تامین منابع مالی ،مواد مورد نیاز یا تکنولوژی به این
صنایع کمک کردهاند .رئیس جمهور آمریکا همزمان با دستور
تحریمهای فلزی ،هدف آن را کاهش درآمد خارجی ایران از
محل صادرات فلزات اعالم کرد؛ صادراتی که او گفت ارزشش
 ۱۰درصد کل صادرات ایران است .سهم فلزات از کل صادرات
ایران در سال گذشته خورشیدی کمتر از  ۱۰درصد ادعایی
دونالد ترامپ بوده است .مجموع صادرات فوالد ،آهن ،چدن
و مس از ایران در سال  ۹۷کمی بیش از پنج میلیارد دالر
بوده اســت ،یعنی  ۱۰درصــد از کل صادرات غیرنفتی؛ با
احتساب درآمدهای نفتی ،سهم فلزات از کل صادرات ۹۷
احتماال به نصف آنچه ترامپ گفته میرسد .دولت و مجلس
ایران درآمدی حدود  ۵۰میلیارد دالری را برای فروش نفت
در سال گذشته در نظر گرفته بودند و شواهد حاکی از آن
اســت که ایران در همین حدود درآمد نفتی داشت .البته
این درآمد در شرایطی بود که مشتریان عمده نفت ایران از
تحریمهای آمریکا معاف شده بودند ،اما آمریکا معافیتها را
تمدید نکرده و میگوید میخواهد صادرات نفت ایران را به
صفر برساند .افت شدید صادرات نفتی ایران میتواند سهم
فلــزات را از کل صادرات افزایش دهد ،به ویژه که صادرات

فلزات ایران در یک دهه اخیر رشد چشمگیری هم داشته
اســت .مهمترین تحول چهار برابر شدن صادرات فوالد و
آهن ظرف یک دهه اســت ،رشــدی چنان بزرگ که افت
صادرات آلومینیوم در دهه اخیر را قابل صرفنظر میکند.
ســقوط ارزش ریال هم میتواند عاملی بالقوه برای مزیت
یافتن صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی باشد .آنها
بــه ریال هزینه میکنند ،به دالر درآمد دارند و هزینههای
ریالی همپای رشد دالر باال نرفتهاند .در شرایط تحریم ،ادامه
رشد صادرات فلزات ،در کنار کاهش صادرات نفتی ،میتواند
اهمیت درآمدهای ارزی صنایع فلزی را برای ایران بیشتر
کند .شاید آمریکا برای ممانعت از تحقق چنین چشماندازی
صنایع فلزی ایران را هدف گرفته است .فوالد جایگاه مهمی
در سیاست تجاری دونالد ترامپ داشته و او پیش از تحریم
فوالد ایران ،با وضع تعرفه جدید ،خواسته چین ،ترکیه و حتی
متحدان اروپاییاش را تحت فشار بگذارد .بازار جهانی فلزات
در بیش از یک اخیر جهشهای بزرگی را در قیمت شاهد
بوده اســت .کل تجارت جهانی هم برای فلزی چون فوالد
در دهههای اخیر روندی صعودی داشته است.
رشد فوالد ایران با موتور صادرات
ایران توانسته در سالهای اخیر سهمی از این رشد را از آن
خود کند .صادرات فوالد ایران از یک دهم درصد کل تجارت
فوالد جهان به  1.5درصد آن رسیده که رشد بزرگی است.
شــاید این یک درصد در مقیاس جهانی کوچک به نظر
برسد ،اما برای رونق صنعت فوالد ایران کلیدی بوده است.
آمار تولید و صادرات فوالد ایران نشان میدهد صادرات فوالد
با شــتاب رشد کرده و موتوری برای رشد تولید در صنعت
فلزات ایران بوده است .فروش فوالد ایران به مشتریان خارجی
آن قدر باال رفته که سهم صادرات از کل تولید از  ۷درصد به
باالی  ۳۵درصد رسیده است .یعنی درحالیکه پیشتر کمتر
از یک دهم فوالد تولیدی ایران صادر میشد ،حاال بیش از
یک سوم فوالد ایران برای بازار خارجی تولید میشود .با این
حجم از صادرات ،صنعت فوالد ایران دیگر نمیتواند محدود
شدن دسترسی به بازار جهانی را نادیده بگیرد.

مشتری جایگزین؟
اگــر دور زدن تحریمهای آمریــکا به طور کامل ممکن
نباشــد ،آیا صادرکنندگان فلزات میتوانند بازار داخلی را
جایگزین مشــتریان خارجی کنند؟رکود حاکم بر صنایع
و بازار مســکن ایران ،در کنــار کاهش هزینههای عمرانی
دولت ،به این معنی اســت که تقاضای داخلی برای فلزات
نمیتوانــد به طور ناگهانی  ۳۵درصد باال برود و جای بازار
خارجی را بگیرد .به این ترتیب واحدهای صنعتی ناگزیر به
پایین آوردن تولید خود خواهند بود .کاهش تولید و خالی
ماندن ظرفیت تولید و در نتیجه عدم پرداخت دســتمزد
به کارگران ،یکی از مســائلی بود کــه صدها کارگر گروه
ملی فوالد اهواز را برای ماههای متوالی به خیابان کشــید.
ش مرکز آمار نشان میدهد که در سال  ۱۳۹۴بیش از
گزار 
 ۶۰۰کارگاه و کارخانه صنعتی در ایران در دســته «تولید
ی کارگاهها
فلزات اساسی» فعال بودهاند .با توجه به طبقهبند 
بر حســب تعداد کارکنان ،میتــوان برآورد کرد که حدود
 ۱۰۰هزار نفر در کارگاهها و کارخانههای تولید فلزات در ایران
کار میکنند .تحریم صادرات فلزات ایران مشاغل این صد
هزار نفر را مستقیما تهدید میکند .تازه این بدون در نظر
گرفتن سرایت مشکل به دیگر بخشها و اثرات غیرمستقیم
کاهش احتمالی تولید در صنایع فلزی ایران است ،مانند ۹۰
هزار نفری که در معادن کار میکنند و با رکود صنایع ،تقاضا
برای مواد اولیهای که آنها استخراج میکنند پایین خواهد آمد.
ی نهادهای داخلی و بینالمللی آن است که اقتصاد
پیشبین 
ایران در ســال جاری با رکود و کاهش تولید مواجه خواهد
شد ،و تحریم هدفدار یکی از صنایعی که رشد چشمگیری
در سالهای اخیر داشته ،به چنان رکودی دامن خواهد زد.
این تحریمها فارغ از اینکه باعث شــوند حکومت ایران ،آن
طور که حکومت آمریکا میگوید ،برای سیاستهای نظامی و
امنیتیاش پول نداشته باشد ،مستقیما هزاران فرصت شغلی
را تهدید میکنند .دونالد ترامپ هنگام پیشنهاد تلفن زدن
اشاره کرد که به واسطه وضع بد اقتصادی هر هفته در ایران
شورش میشود ،رهبران ایران هم اعتراضات زمستان  ۹۶را
یدانستند.
زمینهساز تشدید تحریمها م 
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به سالمت از بحران عبور میکنیم

دکتر محمدجواد صالحی اصفهانی|
دکتر جواد صالحی اصفهانی یکی از اقتصاددانان
نامدار ایرانی است که چندین دهه است در آمریکا
به تدریس اقتصاد اشتغال دارد .او حاال از جمله
افراد نامدار ایرانی به حساب میآید که دانش و
ارتباطات گســتردهاش موجب شده اطالعات و
تحلیلهایش با اقبال کارشناسان و فعاالن و حتی
مدیران سیاسی قرار گیرد .صالی اصفهانی برخالف
برخی اقتصاددانان که به ناامیدی رسیده و باورشان
این است که عبور دادن اقتصاد ایران از گرداب
تحریمها هر روز با احتمال کمتری مواجه میگردد
باور دارد که این اتفــاق میافتد .دکتر صالحی
اصفهانی به تازگی مقالهای نوشته و دالیل خود را
برای اینکه ایران توانایی عبور دادن اقتصادش از
تحریمهای آمریکایی دارد را تشریح کرده است.
این مقاله دکتر اصفهانی در اندیشکده بروکینگز
در آمریکا که یکی از مراکز معتبر و تأثیرگذار در
سیاست خارجی آمریکا به حساب میآید منتشر
شده است.

پروفسور جواد صالحی اصفهانی ،استاد اقتصاد دانشگاه
ویرجینیا ت ِک و عضو ارشــد اندیشکده بروکینگز ،طی
یادداشتی تأکید کرده است که اقتصاد ایران میتواند در
صورت اتخاذ سیاستهای مناسب ،حتی با همین سطح از
درآمدهای نفتی نیز کنار بیاید .تشدید تحریمهای آمریکا
علیه ایران طی هفتههای اخیر موج تازهای از گمانهزنیها
را در مورد پیامدهای شــوم این تحریمها برای اقتصاد
ایران به راه انداخته است .آمریکا که در ماه نوامبر (آبان
 )97برخی مشتریان نفت ایران را به مدت شش ماه از
اجرای تحریمها معاف کرده بود ،اخیرا ً تصمیم گرفت که
این معافیت را تمدید نکند؛ تصمیمی که مطمئناً اوضاع
اقتصاد آسیبپذیر ایران را بدتر خواهد کرد اما در عین
حال باید گفت پیشبینیهایی که در مورد سقوط اقتصاد
ایران مطرح میشوند ،بهشدت اغراقآمیز هستند .اگر
پیشبینی بهتازگی تعدیلشده صندوق بینالمللی پول
در مورد اقتصاد ایران (رشــد اقتصادی منفی  6درصد)
را قبول کنیم ،آنگاه برخالف برخی ادعاهای بدبینانه و
هشداردهنده باید بگوییم که تأثیر تحریمهای آمریکا بر
اقتصاد ایران چندان هم شــدید نیست .در واقع میزان
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در یک یا دو ســال
آینده کمتر از آن چیزی است که برخی کشورها اروپایی
مانند یونان ،اســپانیا و ایتالیا در سالهای بعد از بحران
جهانی  2008شاهدش بودند .بنابراین بهتر است برای
توصیف چشمانداز اقتصاد ایران در یک یا دو سال آینده،
از واژههایی همچون «رکود عمیق» به جای «ســقوط
اقتصادی» استفاده کنیم.
اگرچه نفت کمتر از  20درصد تولید ناخالص داخلی
ایران را تشــکیل میدهد اما اقتصاد ایران وابســتگی
شدیدی به نفت دارد .در نبود یک برنامه مناسب برای
تغییر ساختار اقتصاد و کاهش وابستگی آن به نفت ،از

دست رفتن درآمدهای نفتی میتواند اثراتی شدیدتر از
آنچه سهم نفت از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد،
بر جای بگذارد.
نفــت حدود نیمــی از صادرات ایــران و  40درصد
از درآمدهای دولت را تشــکیل میدهد .در  10ســال
اخیر ایران ســاالنه بهطور متوسط  67میلیارد دالر از
محل صادرات نفت درآمد کسب کرده است؛ اما اکنون
صادرات نفت ایران به یکســوم گذشته تقلیل یافته و
انتظــار میرود درآمد حاصل از آن در ســال جاری به
کمتر از  30میلیارد دالر برسد .در عینحال دستکم 3
دلیل وجود دارد که نشان میدهد اقتصاد ایران میتواند
در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب ،با همین سطح
از درآمدهــای نفتی نیز به حیات خود – ولو با کاهش
استانداردهای زندگی -ادامه داده و حتی در بلندمدت از
این طریق وابستگی خود را به نفت کاهش دهد تا [بهطور
ناخواسته] به خود لطف کرده باشد.
ال نیز در سال
اوالً باید خاطرنشــان کنیم که ایران قب ً
 2012چنین شرایطی را تجربه کرده است .در آن زمان
باراک اوباما تحریمهای آمریکا علیه ایران را شدت بخشید
و در نتیجه صادرات نفت ایران  27.5درصد کاهش یافت
و تولید ناخالص داخلی ایران نیز  6.2درصد افت کرد .در
سال  2015اثرگذاری همزمان تحریمها و کاهش قیمت
نفت حتی صادرات نفت ایــران را به  32میلیارد دالر
کاهش داد که کمترین میزان آن در یک دهه منتهی به
آن سال محسوب میشد؛ تولید ناخالص داخلی ایران این
بار  1.6درصد کاهش یافت .تأثیر اندک تحریمها بر رشد
اقتصادی ایران به دلیل است که بخشهای بزرگ اقتصاد
ایران مانند خدمات و کشاورزی که مجموعاً دو سوم تولید
ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهند ،کمتر به تجارت
خارجی وابستهاند و به همین دلیل مصونیت بیشتری در
برابر تحریمها دارند .در سال  2012زمانی که تولیدات
صنعتی ایران  6 .3درصد کاهش یافت ،بخش خدمات این
کشور درواقع یک درصد رشد کرد .در آن زمان کاهش
ارزش ریال به افزایش قیمت کاالهای وارداتی و کاالهای

وابسته به واردات انجامیده و احتماالً همین مسأله باعث
شده بود که مصرفکنندگان ایرانی بخش بیشتری از
درآمد خود را صرف خرید خدمات کنند.
نکته دومی که باید به آن اشــاره کنیم این است که
ایران بدهی خارجی زیادی ندارد و به همین تحت فشار
وامدهندگان خارجی نیست .اگر مردم احساس کنند که
اصالحات ساختاری در راستای تأمین منافع وامدهندگان
خارجی انجام میشــود ،آنگاه انجام اصالحات بسیار
دشوارتر خواهد بود.
مورد دیگری که کمتر به آن توجه شــده این است
که اقتصاد ایران یک اقتصاد نســبتاً متنوع است .ایران
محصوالت دیگری بهجز نفت را تولید و صادر میکند.
این کشــور برای تولید محصوالت مختلف ،از فوالد و
خودرو گرفته تا کاالهای سبک ،زیرساختهای تولیدی
قابلتوجهی دارد .با اســتفاده از محرکهای اقتصادی
مناسب میتوان این زیرساختهای را بهگونهای اصالح
کرد که اشتغال و تولید از بخشهای بهشدت نیازمند
واردات به بخشهایی که بیشتر متکی به نهادههای داخلی
هستند ،منتقل شود .البته برخورداری از این مزایا بدین
معنا نیست که سازگاری با شوک تحریمها کار آسانی
خواهد بود .درست است که ایران برای انجام اصالحات
ساختاری در اقتصاد خود با سیاستهای دیکته شده از
ســوی صندوق بینالمللی پول و وامدهندگان خارجی
مواجه نیست ،اما در عین حال همین مسأله باعث میشود
که یافتن برنامه مناسب برای اصالحات و متعهد بودن به
اجرای آنها دشوارتر باشد.
اگــر دولتمردان ایران میخواهند با موفقیت در برابر
خواســتههای آمریکا مقاومت کنند ،باید کاری فراتر از
یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تحریمها انجام دهند.
توانایی آنها در تدوین و اجرای برنامهای که وابســتگی
اقتصــاد ایران به نفت را کاهش دهد و در عین حال بار
اصالحات ساختاری را بهگونهای منصفانه بین گروههای
مختلف جامعه تقســیم کند ،نقش مهمی در پیمودن
موفقیتآمیز این مسیر ایفا خواهد کرد.
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نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای  1391و
 1392به ترتیب  7درصد و  2درصد منفی شد و
این منفی شدن پیامدهای دهشتاکی به اقتصاد
خانوادهها و بنگاهها داشت و برخی از این پیامدها
هنوز ادامه دارد .درحالیکه انتظار میرفت نرخ
رشــد اقتصادی ایران پس از تحریمهای دوره
اوباما مثبت شده و ایرانیان از بنبست نجات پیدا
کنند متاســفانه دوباره از سال  1397تحریمها
برقرار و رشد اقتصاد ایران منفی شد .رشد منفی
حدود  4درصدی اقتصاد ایران در سال  1397و
پیشبینی حتی تا منفی  10درصد در سال 1398
بیمها و ناامیدیهای فراوان ایجاد کرده اســت.
اقتصاددانان میگویند نرخ رشد منفی اقتصاد
قدرت خرید جامعه را باز هم کاهش میدهد و به
رکود گستردهتر منجر خواهد شد و بنگاهها را در
شرایط تعطیل قرار میدهد و بیکاری را عمیقتر
میکند .تحریمهای جدید تحمیل شده بر اقتصاد
ایران چگونه رشد اقتصاد ایران را به سوی منفیتر
ت میدهد .آنچه در زیر میخوانید نگاه
شدن حرک 
نهچندان خوشبینانه به این موضوع دارد.
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تحریمهای اقتصادی و از جمله تحری م نفتی تأثیرات
گســتردهای بر اقتصاد ایران دارد .ارزیابی نهادهای
مالی بینالمللی حکایــت از کاهش قابل مالحظه
آهنگ رشــد اقتصادی ایران در ســال جاری دارد.
تورم و بیکاری نیز افزایش خواهند یافت .ارزیابیهای
صورت گرفته از اوضاع اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران در ســال  ۲۰۱۹متکــی بر تأثیرات احتمالی
تحریمهای این کشور صورت گرفتهاند .این در حالی
است که افزودن سپاه پاسداران به لیست گروههای
تروریستی از سوی آمریکا میتواند بر دامن ه تأثیرات
منفی تحریمها بر اقتصاد ایران بیفزاید .سپاه پاسداران
یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران به شمار میآید .بر
اساس پیشبینی کارشناسان ،یک سوم تولید ناخالص
اجتماعی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته
به فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران است .این در
حالی است که محاسبه دقیق نقش سپاه و بهویژه
شرکتهای زیر مجموعه آن در اقتصاد ایران ناممکن
اســت .تصمیم دولت آمریکا مبنی بر افزودن سپاه
پاسداران به لیست سازمانهای تروریستی میتواند
بر دامنه تأثیرات اقتصادی ناشی از تحریمهای ایران
از سوی آمریکا بیفزاید .بررسی دامنه این تأثیرات در
شرایط کنونی ،ممکن نیست .اما آنچه تا کنون از سوی
صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان ملل
متحد منتشر شده ،حکایت از کاهش شدید نرخ رشد
اقتصادی ایران در سال جاری دارد .صادرات نفت ایران
نیز بر اساس این ارزیابیها به کمتر از یک میلیون و

 ۲۰۰هزار بشکه در روز خواهد رسید .این در حالی
اســت که آمریکا اعالم کرده است سیاست کاهش
صادرات ایران به زیر یک میلیون بشــکه در روز را
دنبال میکند .افزون بر آن ،نرخ تورم در ایران نیز در
سال جاری میالدی بار دیگر در سایه کاهش ارزش
واحد پول این کشور افزایش خواهد یافت.
نرخ رشد اقتصادی ایران
یکی از گزارشهایی که پیرامون اوضاع اقتصادی ایران
در سال  ۲۰۱۹منتشر شده است ،گزارشی است که از
ســوی صندوق بینالمللی پول در اختیار رسانهها قرار
گرفته است .صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل سال
جاری اقدام به انتشار گزارش ساالنه خود تحت عنوان
«چشمانداز اقتصادی جهان» نموده است .این گزارش
در  ۲۱۶صفحه تنظیم شــده و حــاوی جداول و آمار
بسیاری درباره کشورهای مختلف و از جمله جمهوری
اسالمی ایران است .بر اساس آمار منتشر شده از سوی
این نهاد مالی بینالمللی ،نرخ رشد اقتصادی ایران در
سال  ۲۰۱۹به منهای شــش درصد خواهد رسید .به
این ترتیب ،سیر نزولی رشد اقتصادی ایران برای دومین
سال ادامه خواهد یافت .این در حالی است که نرخ رشد
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی حدود منهای
چهار درصد بوده است .درک میزان کاهش شدید نرخ
رشد اقتصادی ایران در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹زمانی
ممکن است که رشد  ۱۲درصدی اقتصاد ایران پس از
رفع تحریمها در سال  ۲۰۱۷نیز در بررسی منظور گردد.
ایران در قیاس با سایر کشورهای خاورمیانه تنها کشوری
است که در سال  ۲۰۱۹از رشد منفی اقتصادی برخوردار
است .بیشترین میزان رشد اقتصادی در کشورهای منطقه
در سال جاری از آن عراق و امارات متحده عربی است.
این دو کشور در سال جاری از رشدی معادل  2.8درصد
برخوردار خواهند بود.

افزایش تورم
صندوق بینالمللی پول به موازات انتشار آمار مربوط به نرخ
رشــد اقتصادی ،نگاهی دارد به نرخ تورم ایران و کشورهای
منطقه .بر اســاس این آمار ،نرخ تورم در ایران در سال جاری
میالدی به بیش از ۳۷درصد خواهد رسید .این بیشترین میزان
تورم در ایران پس از سال ۱۹۹۵است .در سال  ۱۹۹۵تورم در
ایران از مرز  ۴۰درصد نیز گذشته بود .این در حالی است که
نرخ تورم در ایران در سال  ۲۰۱۷و پس از رفع تحریمها کمتر
از  ۱۰درصد اعالم شده بود .بنابراین میتوان گفت که با آغاز
تحریمها علیه ایران ،نرخ تورم در این کشور افزایش چشمگیری
یافته اســت .در سال  ۲۰۱۸نیز نرخ تورم در ایران از مرز ۳۰
درصد گذشته بود .الزم به یادآوری است که نرخ تورم در دیگر
کشورهای منطقه تک رقمی است و از این منظر ،ایران تنها
کشوری است که نرخ تورم آن دورقمی اعالم شده است .ارزیابی
صندوق بی نالمللی پول حکایت از آن دارد که نرخ تورم در ایران
در سال  ۲۰۲۰نیز بیش از  ۳۰درصد خواهد بود.
افزایش بیکاری
ارزیابی تحلیلگران اقتصادی صندوق بینالمللی پول از
افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال  ۲۰۱۹حکایت دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد ،نرخ بیکاری
در ایران در سال جاری به بیش از  ۱۵درصد خواهد رسید.
همین گزارش میزان بیکاری در ایران را در ســال آینده
میالدی بالغ بر  ۱۶درصد اعالم کرده است .به این ترتیب
نرخ بیکاری در ایران در قیاس با کشورهای صادر کننده
نفت منطقه بیش از ســایر کشــورها است .پس از ایران،
عراق با  12.6درصد بیشترین میزان بیکاری را در منطقه
دارد .خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران« ،ایرنا»
نیز با انتشار گزارش مشابهی درباره چالشهای اقتصادی
پیشروی ایران علت افزایش نرخ بیکاری در ایران را تحریمها
و عدم سرمایهگذاری در صنایع و همچنین اختالل در روند
انتقال تکنولوژی به ایران اعالم کرده است.
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ضربههای چند سویه تحریم

اقتصاد ایران به دالیل گوناگون در  5دهه
اخیر نتوانست خود را به صف کشورهای
توسعهیافته برساند و در مسیر کشورهای
در حال توسعه و با افت و خیزهای متعدد
مواجه شــده است .عالوه بر این ،شرایط
سیاست خارجی ایران موجب شده است
که اقتصاد ایران در کمتر از  10سال دوبار
با تحریمهای شــدید غربیها به دلیل
زورگویی آمریکاییها مواجه شود.
درحالیکه دولت آمریکا به هر دلیل راه
توسعه اقتصاد ایران را ناهموار کرده است
اما در سال  1397تحریمهای گستردهای
را نیز در دســتور کار قرار داده و معتقد
است این تحریمها سختترین تا امروز
بوده و ممکن است باز هم گسترش یافته
و تعمیق شود .اما تحریمها بر اقتصاد ایران
آثار و پیامدهای کالن داشته و خانوارهای
ایرانی را نیز در موقعیت دشواری قرار داده
است .کاهش قدرت خرید ایرانیان به دلیل
از دست قدرت ارزش ریال یکی از بدترین
پیامدها بوده و هست .گزارش حاضر آثار
تحریمها بر برخی شاخصهای اقتصادی را
تشریح کرده است.

با خــروج آمریــکا از برجــام ،دونالد ترامپ
تحریمهــای ایران را برگردانده و خواهان تغییر
سیاستهای ایران شــده ،اما مقامهای ایرانی
همچنان بر موضعهای قبلی خود اصرار دارند.
تحریمها تا همینجا هم تأثیر عمدهای بر ایران
گذاشتهاند .بعد از تحریمهای بینالمللی که بر
سر برنامه هستهای علیه ایران اعمال شد ،دولت
حسن روحانی در مذاکراتی با آمریکا و پنج قدرت
دیگر جهانی پذیرفت تا در مقابل رفع تحریمها،
برنامه هســتهای را محدود کند .ســال بعد ،با
افزایش صادرات نفت و گاز ،رشــد اقتصادی به
ایران بازگشت .اما دیری نگذشت که نارضایتی
از وضعیت اقتصادی به اعتراضاتی گســترده و
کمسابقه در شهرهای مختلف ایران منجر شد.
با بازگشت تحریمهای آمریکا هم سرمایهگذاران
و مشتریان خارجی از بازار ایران عقب بکشند.
نصف شدن صادرات نفت
تولید نفت ایران در آغاز سال گذشته میالدی
به  3.8میلیون بشــکه در روز رسیده بود .ایران
در این دوره حدود  2.3میلیون بشــکه در روز
صادر میکرد .هشت مشتری عمده نفت ایران،
پس از بازگشــت تحریمهای آمریــکا ،از این

تحریمها معافیت گرفتند :چین ،هند ،ژاپن ،کره
جنوبی ،تایوان ،ترکیه ،یونان و ایتالیا .در شش
ماه معافیت ،بانکهای آنها میتوانستند نقل و
انتقــاالت مالی مرتبط با معامله نفت را با بانک
مرکزی ایران یا هر بانک دیگری در ایران انجام
دهند ،بدون آن که خطر مجازاتهای آمریکا آنها
را تهدیــد کند .به این ترتیب در مارس ،٢٠١٩
صادرات نفت ایران به  1.1میلیون بشکه در روز
رسید .تایوان ،یونان و ایتالیا خرید نفت از ایران
را کامال متوقف کردند و چین و هند ،دو خریدار
اصلی ،خریدشــان را به ترتیب  ٣٩درصد و ٤٧
درصد پایین آوردند .بنا به برآورد یک مقام آمریکا
ایران نزدیک به  ١٠میلیارد دالر درآمد را از دست
داد .دونالد ترامپ گفته میخواهد صادرات نفت
ایران را به صفر برســاند .البته روشن نیست که
فروش نفت ایران در عمل تا کجا پایین خواهد
آمد .چین تاکید دارد که تجارت با ایران کامال
مشروع است و آمریکا صالحیت مداخله در این
مســاله را ندارد .ترکیه هم میگوید نمیتواند
روابط تجاری را با همسایهاش قطع کند .عالوه
بر اینهــا ایران میتواند بــرای تامین نیازهای
بشردوستانه نفت بفروشــد و همچنین امکان
صادرات مخفیانــه نفت و دور زدن تحریمها را
هم دارد.
سقوط ریال
حسن روحانی چهار سال توانست ارزش ریال
را ثابت نگه دارد ،اما ظرف یک ســال ریال ٦٠
درصد ارزش خود را در برابر دالر از دســت داد.
نگرانی ایرانیها از نابودی ارزش پساندازهایشان
و تالش برای تبدیل ریال به دالر ،یکی از عواملی
اســت که برای سقوط ریال ذکر میشود .بانک

مرکزی ایران با تزریق ارز بیشــتر توانست بازار
را کمــی کنترل کند و از اوج بحران ،که دالر تا
 ١٩هزار تومان باال رفت ،پایینتر بیاورد .بحران
ارزی ایران باعث شده که واردات برخی کاالهای
اساســی و مــواد اولیه هم به مشــکل بخورد.
مشکالتی که در مقاطعی برای کاالهایی چون
پوشک جنجالی شدند.
خرج زندگی خیلی باال رفته
حسن روحانی توانست پس از چند سال تورم
را در ایران به زیر  ١٠درصد برســاند ،اما بنا به
برآوردها تورم در ایران در ســال گذشته از ٣٠
درصد گذشت .سقوط ارزش ریال باعث شده که
نه تنهــا کاالهای وارداتی ،که محصوالت تولید
داخل هم گران شــوند .در یک ســال گذشته
گوشــت قرمز و مرغ  ٥٧درصد گران شــدند،
قیمت شیر ،پنیر و تخم مرغ  ٣٧درصد باال رفت،
سبزیجات هم  ٤٧درصد گران شدند.
قیمتها نوسان زیادی داشتهاند
در میانه گرانیها ،توزیــع کاالهای با قیمت
دولتی به صفهای طوالنی منجر شــده است،
ن آن بودند.
که صفهای گوشت خبرســازتری 
دولت بــرای کنترل قیمتها صادرات دام زنده
را ممنــوع کــرد و واردات دام را باال برد .توزیع
کوپنهای الکترونیکی یکی از برنامههایی است
که قرار است برای کمک به مردم انجام شود.
درآمدها پایین آمده
در این میان افزایش  ٢٠درصد هزینه مسکن و
هزینههای درمانی هم گروههای درآمدی فقیرتر
را تحت تأثیر قرار داده است.
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در مسیر کوبایی و کوپنی شدن؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
حســن روحانی از طرفداران اقتصاد آزاد
بوده است .او در سالهایی که وزیر صنایع
و معادن ایــران بود و در ســالهایی که
منتقد دولتهای نهم و دهم بود بارها تاکید
کرده بود اقتصاد ایران باید آزاد شــود و از
قید و بندهای دولتی شدن راحت شود .اما
تشدید تحریمها موجب شد که او در سال
جدید موضوع ادامه اقتصاد با شرایط فعلی
یا کوپنی کردن و دخالت گستردهتر دولت
را به مثابه یک پرسش با ایرانیان عالقمند
به اقتصاد سیاسی کشور در میان بگذارد.
درحالیکه شماری از اقتصاددانان مشهور
به نهادگرا با این حرف جهانگیری مشکلی
ندارند و ندیدیم که بهطور علنی انتقاد کنند
اما طرفداران اقتصــاد آزاد این حرفهای
جهانگیری را به مثابه کوبایی کردن اقتصاد
ایران میدانند .رادیو فارسی زبان فرانسه با
استناد به برخی داوریها گزارشی تهیه کرده
است که در ادامه میخوانید:
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اقتصاد ایران این روزها به مثابه جنگلی اســت
کــه چند نقطه حیاتی آن دچار حریق شــده و
آتشنشــانها برای خاموش کردن آتش تالش
میکنند ،اما قادر به خاموش کردن آن نیستند.
هر حریقی که خاموش میشــود ،از دیگر نقاط
این جنگل حریقهای دیگری ســر برمیآورند.

همانگونــه که در آتش گرفتــن جنگل عوامل
بیرونی (اقلیمی) و درونی ( انسانی و نحوه مراقبت
و نگهداشت جنگل) نقش دارند ،اقتصاد ایران نیز
تحت عوامل بیرونی (از جمله ،تحریمهای گسترده
آمریکا) و عوامل درونی و ساختاری مانند مدیریت
ناکارآمد و سوءمدیریت ساختار معیوبی پیدا کرده
و به حالت بحرانی رسیده است.
محسن صفایی فراهانی اقتصاددان مقیم ایران
در باره وضعیت کنونی اقتصاد کشورمی گوید« :ما
میراثدار یک مدیریت غلط سیاســی بر اقتصاد
کشورهســتیم که با اعمال سیاستهای خاص،
اقتصاد کشــور را صدمهپذیر کرده اســت .این
حکومت نشان داده به ابعاد تصمیماتی که اقتصاد
را به بحران رســانده ،توجه ندارد ».او همچنین
میگوید« :مشتی ،کماکان مشغول غارت کشور
هستند .آنان منابع کشور رابه یغما بردهاند و تنها
نگرانــی آنان نقل و انتقــال پولها و داراییهای
اســت که از این کشــور غارت کردهاند .اقتصاد
زیر زمینی در حال فلج کردن ایران اســت ».در
چنین شرایطی است که حکومت اسالمی برای
حفظ و بقای خود ،طرح ســهمیهبندی کاالهای
اساسی و بازگشت کوپن به اقتصاد را به طور جدی
در دستور کار خود قرار داده است.
این مجله اقتصادی به موضوع رویکرد مجلس و
دولت جمهوری اسالمی در سهمیه بندی کاال و
کوپنی کردن کاالهای اساسی به رغم انتقادهای
گســترده اقتصاد دانان میپردازد .دکتر فریدون

خاوند ،اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله
اقتصادی اســت .هر روز یک کاال در کشور نایاب
و به شدت گران میشود .در همین حال دستگاه
عریض و طویل دولت و حکومت با همه کمیتههای
تخصصی و فرعی ایجاد شــده برای تنظیم بازار
و قیمتها ناتوان هســتند .به عنوان مثال ،این
روزها ،نایاب شدن شکر و عرضه آن در بازار سیاه
با ســه برابر قیمت معمول ،نایاب و گران شدن
شدید قیمت کاغذ از جمله بحرانهای روزمره و
پیوستهای است که مانند آتش در جنگل هر روز
در بخشی از اقتصاد رنجور ایران بروز میکند.
سیاست ارز ترجیحی شکست خورد است
تازهترین گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس
در باره بررسی تبعات سیاست ارزترجیحی نشان
میدهد که سیاست مذکور به رغم تخصیص ارز
ارزان  ۴۲۰۰تومانی نه تنها نتوانسته ثبات قیمت
کاالهای اساســی را رقم بزند ،بلکه موجب یک
تورم نقطه به نقطه بیش از  ۵۰درصدی در قیمت
کاالهای اساسی طی یکسال گذشته شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در باره گزارش اخیر مرکز
پژوهشهای مجلس مینویسد« :به فهرست معایب
سیاست ارز ترجیحی ،باید زمینه ایجاد رانت ،فساد
و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود .عالوهبر این،
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در یک سال
و یک ماه گذشته 28.7 ،میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰
تومانی و  9.8میلیارد دالر ارز نیمایی پرداخت شده

تحریم
شماره  -136بهار 1398

است .مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ
ارز بازار نشان میدهد که طی بازه مورد بررسی،
رقم شــگفتآور  ۲۱۷هزار میلیارد تومان یارانه
پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی
از منابع بودجه عمومی ،یک و نیم برابر درآمدهای
نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال  ۹۸است».
با تصویــب مجلس ،کوپن به اقتصاد
کشور بازمیگردد
در چنین شــرایطی اســت که اسفندماه سال
گذشته نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز
یارانه ای به واردات که منجر به توزیع رانت برای
عده ای خاص شده ،شدیدا ً انتقاد کردند و در پی
آن کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد کوپنی شدن
کاالهای اساسی در کشور را تصویب کرد .به گفته
نایبرئیس کمیســیون تلفیق بودجه ،کاالبرگ
الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی به مردم
داده میشود و دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸
مابهالتفاوت ریالی  ۱۴میلیارد دالر از منابع حاصل
از صدور نفت ســهم خود را به شــیوه زیر صرف
حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
دولت هنوز تردید دارد
به رغم تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ،دولت
هنوز تصمیم نهایــی خود را در خصوص اجرای
سیستم کوپنی نگرفته است ،هرچند چارهای هم
غیر از آن نمیبیند .در همین خصوص ،اســحاق
جهانگیری ،معــاون اول رئیسجمهوری هفته
گذشته گفت« :در شــرایط جدید اقتصادی که
کشــور با آن روبهروســت ،دو نظریه وجود دارد:
یکــی اینکه حاال که به ســمت محدودیتهای
بیشــتر میرویم ،باید نقش دولت پررنگتر شود
و حتی شــاید ناچار شــویم در برخی کاالها به
سمت سهمیهبندی و توزیع کوپنی کاالها حرکت
کنیم که پیشنیاز این طرح این است که دولت
دوبــاره خود عهدهدار وظایف و برنامههای توزیع
کاال شود».
اسحاق جهانگیری همچنین عنوان کرده است:
«عده زیادی از فعاالن و صاحبنظران اقتصادی با
این نظریه مخالف هستند .این افراد معتقدند در
چنین شرایط سخت اقتصادی ،باید به سمت آزاد
کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیتها و
قید و بندهایی که قبال داشتهایم ،هم برطرف کنیم
و به جای توزیع از طریق ســهمیهبندی و کمک
به قشــرهای ضعیف جامعه ،اقتصاد را آزاد کنیم
و یارانههــای پنهان را نقدی در اختیار مردم قرار
دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه
افزایش قیمتها جبران شود .دولت باید به زودی
در خصوص این دو نظریه تصمیمگیری کند».

دکتر علی فرحبخش ،اقتصاددان مقیم ایران
یکی از منتقدان سرســخت سیســتم کوپنی
در اقتصاد اســت .او میگوید :اخیرا معاون اول
محترم رئیسجمهور از کارشناســان و اصحاب
رسانه درخواســت کردهاند که راهکارهای خود
را برای خروج از بحران فعلی و از جمله یکی از
ســناریوهای محتمل درخصوص ارائه کاالبرگ
کاالهای اساسی ارائه دهند .همانگونه که یک
پزشک حاذق برای تشخیص بیماری و ارائه نسخه
پیشنهادی ،ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار
و سبک زندگی وی داشته باشد .در اقتصاد نیز
بدون پاسخ به سوال «چه شده است؟» و «چرا
این گونه شــده است؟» نمیتوان پاسخ دقیقی
برای پرسش «چه باید کرد؟» تدارک دید .جالب
آنکه عدهای مغرضانه یا جاهالنه طرفداران اقتصاد
بازار را متهم ردیف یک مشکالت فعلی قلمداد
کرده و خواستار دوربرگردان سیاستی در اولین

خروجی ممکن شدهاند .سخنانی که بیاختیار
مرا به یاد «انورخوجه» دیکتاتور آلبانی میاندازد
که علت مشکالت اقتصادی شوروی را پیروی از
مشی کاپیتالیستی توسط استالین ارزیابی میکرد.
اگر مشکالت سیاست خارجی کشور را مفروض
دانسته و سیاستگذاران کشور هم قادر یا مایل به
تن دادن به اصول بنیادین علم اقتصاد نباشند،
مجموعه فضای ممکن بــرای ارائه راهکارهای
پیشنهادی تهی است و همچون دستگاه معادالتی
که «دترمینان» آن صفر است ،هیچ پاسخی برای
آن نمیتوان یافت .مگر آنکه بخواهیم با پرداخت
نقدی یارانه یا ارائه کاال برگ کاالهای اساســی،
تا مدتی ســر اقتصاد ایران را در باالی آب نگه
داریم و در انتظار یک دست نامرئی برای از میان
بردن محدودیتهای موجود باشیم .دولتی که
در خوشبینانهترین حالت ممکن با یک خطای

محاسباتی ،بخش عمدهای از ذخایر ارزی و طالی
خود را که در دوران جنگ و تحریم میتواند نقش
چادر اکسیژن را ایفا کند ،به ثمن بخس فروخته
اســت ،چگونه میتواند خود را در مسیر اقتصاد
آزاد جا بزند؛ درحالیکه ترامپ با وضع تحریمهای
بیسابقه نفتی ،حتی صادرات بخشهای معدنی و
فلزی را نشانه رفته است ،عدهای از مسئوالن نیز
صادرات رب گوجه فرنگی ،سیب زمینی ،پیاز و
خرما را به منظور مسدود کردن راههای تنفس
اقتصاد ایران هدف گرفتهاند .سیاستی که حتی
در دوران تحریم نفتی عــراق ،صدام نیز به آن
متوســل نشد و در آن دوران یکی از منابع مهم
درآمد ارزی این کشــور بود .کاالهایی هم که
صادرات آن آزاد است ،با انواع و اقسام ترافیکهای
بخشنامهای روبهرو هستند و مجبورند ارز خود را
به قیمتی بسیار پایینتر از بازار بفروشند و همین
عامل باعث شده است مقدار کمی از ارز صادراتی

به کشــور بازگردد .آیا این طرحها هم ریشه در
تفکرات اقتصاد لیبرال دارد؟
آیا در شرایط کنونی ،نظام سهمیه بندی و کوپنی
شــدن کاالهای اساسی ،میتواند افزایش قیمت
اینگونه کاالها را مهارکند؟
آیا دولت میتواند این رویکرد را به نحو مطلوبی
سازماندهی کند که دست واسطهها و سودجویان
در ایــن رابطه کوتاه شــود و ایم موضوع موجب
گسترش اقتصاد موازی و یا زیرزمینی در کشور
نشود؟
کدامیک از دو نظریه ،ســهمیهبندی و کوپنی
کردن کاالهای اساســی و یا آزادی بیشــتر در
فعالیتهای اقتصادی میتواند در شرایط کنونی
برای تمشــیت امور مردم و اقتصاد در ایران بهتر
باشــد و در برابــر تحریمهای گســترده آمریکا
مناسبتر باشد؟

31

تحریم
شماره  -136بهار 1398

حاال پتروشیمی درتیررس آمریکاییها

روزهایی بــود که برخــی منتقدان
آیتاهللهاشــمی رفســنجانی اصرار او
برای ســرمایهگذاری در پتروشیمی را
زیر ســوال میبردند و میگفتند که این
یک ســرمایهگذاری ناسودآور است .اما
ســرمایهگذاری دهههای  1370و 1380
شمســی ایران در پتروشیمی دستکم
برای توسعه صادرات ایران یک ضرورت
تمامعیار بود .این ســرمایهگذاریها راه
را برای توســعه صادرات نزدیک به 12
میلیارد دالر در ســال برای پتروشیمی
هموار کرده اســت .اگرچه ایران در این
عرصــه از کره جنوبی و آلمان بســیار
عقبتر اســت اما به هر حال این رقم 12
میلیارد دالر صادرات را نباید دســتکم
گرفت .وقتی کــه آمریکاییها صادرات
نفت خام ایران را زیر ضرب تحریم گرفته
و توانستند میزان صادرات نفت خام را به
اندازهای کاهش دهند که وضعیت تامین
درآمد ارزی برای گردش کار و فعالیت و
حتی زندگی ایرانیان با خطر مواجه شود
مدیران ارشد خبر دادند که پتروشیمی
ایران میتواند تا اندازهای از این کاهش
صــادرات نفت خام را جبــران کند .اما
حاال آمریکاییها با آدرسی که از مدیران
سیاسی گرفتند نگاهشان به تواناییهای
صادراتی پتروشیمی دوخته شده است.
برخی زمزمهها دراین باره شنیده میشود
که آمریکا پس از تحریم نفت و فوالد حاال
ممکن است به سوی تحریم پتروشیمی
حرکت کند .نوشته زیر در این باره نکاتی
را طرح کرده است که البته جای تحلیل
دارد اما بخش قابل توجهی از این نوشته
رنگ و بویی از واقعیت دارند.
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ایاالت متحده قصد دارد تحریمهای خود علیه
جمهوری اسالمی را به صنایع پتروشیمی بسط
دهد .بر خالف آنچه که انتظار میرفت ،بهای
نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته اســت.
روز جمعه ۱۳ ،اردیبهشــت ( ۳مه) وبســایت
نشریه «وال استریت ژورنال» گزارش داد دولت
ایاالت متحده برای گسترش تحریمهای خود
علیه ایران و تشــدید کنترل بر فروش صنایع
پتروشیمی تالش میکند .براساس این گزارش،
با وجود اینکه صنایع پتروشیمی ایران مشمول
تحریمهای یکجانبه ایاالت متحده است ،برخی

شــرکتهای کوچک خارجی ،بهویژه در چین
هنوز در این زمینــه با ایران معامله میکنند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند واشــنگتن عالوه
بر این ،تحریم بیشتر در حوزه بانکی را بررسی
میکند و در این راســتا شــبکههای مالی در
امارات متحده عربی ،ارمنســتان ،سنگاپور و
مالزی را هدف قرار میدهد.
صادرات نفت ایران به صفر میرسد؟
همچنین شبکه خبری «سیانان» گزارش
جامعی در باره جلوگیری از صادرات نفت ایران
توسط ایاالت متحده منتشر کرد .در آغاز این
گزارش ضمن بیان اینکه ایاالت متحده از این
پس با «دوســت و دشمنی» که از ایران نفت
وارد کنند برخورد خواهد کرد ،آمده است که
احتمال میرود ،واشنگتن در رابطه با جلوگیری
از صادرات نفت ایران با مشــکالت عدیدهای
روبهرو شــود .در این راســتا دو کارشــناس
اقتصادی تاکیــد کردهاند که احتمال ب ه صفر
رســاندن صادرات نفت ایران بسیار کم است.
الیزابت روزنبرگ ،مشاور ارشد پیشین وزارت
خزانهداری آمریکا ضمن تاکید بر اینکه تالش
ایاالت متحده باعث کاهش چشمگیر صادرات
نفت ایران خواهد شد گفته است که فروش نفت
ایران به صفر نخواهد رسید .خانم روزنبرگ در
این راستا به شرکتهای کوچک چینی اشاره
کرده اســت که از نظر مالی به ایاالت متحده
وابسته نیســتند .به اعقتاد او ،پاالیشگاههای
بزرگ چین از تحریمهای آمریکا پیروی خواهند
کرد اما شرکتهای کوچک این کشور به تجارت
با ایران ادامه خواهند داد.

واکنش احتمالی سایبری ایران
هنری رام ،تحلیلگر «گروه اوراســیا» نیز گفته
اســت که انتظار میرود جمهوری اســامی به
فــروش «قاچاقی» نفت ادامــه دهد و برای این
منظور از امکاناتی در افغانستان ،پاکستان ،عراق
و دیگر کشورها استفاده کند .رام همچنین گفته
است که امکان فروش  ۲۰۰هزار بشکه در روز «از
طریق کشتی به کشتی» یا با کمک کشورهایی که
میتوانند رصد مسیر و موضع کشتیها را پنهان
کنند ،وجود دارد .این کارشناس معتقد است که
جمهوری اسالمی در برابر اقدامات آمریکا واکنش
تهاجمی نخواهد داشت بلکه به دنبال مذاکره با
واشــنگتن خواهد بود یا اینکه بــه پایان دوران
ریاست جمهوری دونالد ترامپ امید میبندد .رام
افزوده است که اگر تحلیل او اشتباه از آب درآید و
تهران تصمیم به اقداماتی بگیرد ،بیش از هر چیز
به حمله سایبری روی خواهد آورد و ممکن است
که در وهله نخست یک پاالیشگاه نفت عربستان
سعودی یا بانکی در خاورمیانه را هدف قرار دهد.
ایاالت متحده چندی پیش معافیت هشت کشور
از تحریمها برای خرید نفت ایران را تمدید نکرد
و از دوم مــاه مه آنها نیز ناچارند تصمیم بگیرند
که آیــا به معامالت خود با ایران ادامه میدهند
یا اینکــه برای جلوگیری از مجــازات از جانب
آمریــکا ،از خرید نفت ایران خودداری میکنند.
پس از اقدامــات اخیر ایاالت متحده بهای نفت
در بازارهای جهانی افزایش یافت اما پس از آنکه
معلوم شد که کشورهای دیگر صادرکننده برای
تامین کمبود احتمالی نفت در بازار آماده هستند
و تولید نفت آمریکا افزایش یافته است ،بهای آن
به تدریج کاهش یافت.
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دردنامه تولیدکنندگان

صاحبان بنگاههای صنعتی ایران از زمســتان سال  1396دیدند و شنیدند که
رئیسجمهور تازه آمریکا میخواهد درباره ایران روش تازهای مبنی بر بازگشــت
تحریمها را در دستور کار قرار دهد .آن حرفهای ترامپ تازه به کاخ سفید رفته
نخســتین عالمتهایش در بازار ایران دیده شد و موجب عدم تعادل در بازار ارز
از زمســتان  1396شد .با شروع سال  1397اما بازار ارز از دست مقامهای بانک
مرکز و دولت خارج شــد و تا مردادماه  1397هر دالر آمریکا از حداکثر  4هزار
تومان روزهای نخست فروردین ماه پارسال به  11هزار تومان در نیمه اول رسید.
این تالطم عجیب ارزی برای مدیرانی که شــاهد اتفاق این رویداد در سالهای
نخست دهه حاضر بودند انگار مایه عبرت نشده بود .آثار و پیامدهای بازار ارز به
مرور به سیاستگذاریهای اقتصادی در ایران رسید و دولت آقای روحانی همان
راهی را رفت که دولت قبلی رفته بود .این راه سختگیری بر بنگاههای صنعتی با
هدف کاهش یا تثبیت نرخ کاالها ،تثبیت و حفظ کارگران در اندازههای موجود و
پرداخت ارز حاصل از صادرات به دولت بود که موجی از ناراحتی ایجاد کرد .آنچه
در ادامه میخوانید پاسخ شماری از تولیدکنندگان به پرسشهای یاد شده است.
بخش خصوصی ایران امروز زیر آوار سیاستگذاری دخالتگرایانه دولت قراردارد

و دولت و مخالفان اقتصاد آزاد دســت در دســت هم میخواهند همه تنگناهای
کسب و کار و معیشت مردم را سودجویی و رانتخواری بخش خصوصی بچسبانند.
این درحالی است که فساد و رانتجویی از فعالیتهای دولت سرچشمه میگیرد.
گروه مطالعات محیط کسب و کار درمرکز پژوهشهای مجلس درسه نشست در
روزهای 11آذر 12 ،آذر و  27آذر با نمایندگان بزرگترین تشکلهای تولیدی و صنفی
ایران برگزار کرد .هدف از این جلسات ارزیابی بازارهای کشور در دو مقطع 6ماهه اول
سال 1397و بعد ازآن تاکنون ،به خصوص بعد از اجرایی شدن تحریمهای ظالمانه
و یک طرفه آمریکا و تأثیرنوسان و افزایش نرخ ارز در کسب وکارهای مختلف است.
میخواهیم بدانیم با گذشت چند ماه از اجرایی شدن تحریمها و نوسانات مختلف نرخ
ارز چه اتفاقی در کف بازارها افتاده است .بر همین اساس پاسخ دو سؤال ذیل ارائه شود:
 -1در یک سال اخیر ،میزان صادرات ،تولید و اشتغال ،قیمت مواد اولیه و محصول
نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب وکار شما چه تغییراتی کرده است؟
 -2برای عبور هرچه کمضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از
فرصتهای ایجاد شده برای اصالحات اساسی اقتصاد ایران ،چه پیشنهادهایی برای
مجلس شورای اسالمی دارید؟
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دبیرکل کنفدراسیون صادرات
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تشکلهای عضو کنفدراسیون صادرات هرکدام مشکالت خاص خود
را دارند .بنابراین نســخه واحدی برای آنهــا نمیتوان بیان کرد .الزم
اســت ابتدا مجلس و دولت ،محیط مناسب کسب وکار را ایجاد کنند.
بخش خصوصی واقعی ایران تنها  4تا  5درصد ســهم از کل اقتصاد را
دارند .این بخش یک شــبه صادرکننده نشده ،بلکه صادرات که نقطه
آخر تولید اســت باید کیفیت پیدا کند و رقابت پذیر شــود و حداقل
 10ســال تجربه نیاز دارد صادرکننده موفق بشــود .حال  38تشکل
ذیل ما که هرکدام اگر 100عضو داشــته باشند ،برای 10سال میشود
 38000سال تجربه ،خوب طی این سالها هیچ استفادهای و نتیجهای
از این همه تجربه گرفته نشــده است .در اصل ابهامی وجود دارد و آن
اینکه ارگانی که ما را دعوت میکند قدرت تصمیم گیری صحیح دارد
یا نه؟ و اگر تصمیمی الزم باشد که برای مملکت گرفته شود یا گرفته
میشود یا نمیشود؟ یا قدرت جایی هست که مشخص نیست؟
از نظر بنده این بزرگترین دغدغه بخش خصوصی واقعی اســت.
ما االن با وجود ســابقه ابتدای انقــاب و جنگ تحمیلی که بدون
امکانات به بهترین نحو مدیریت کردیم ،االن با مشکل تحریمهای
داخلی مواجه هســتیم و آنقدر که از آن رنج میبریم از تحریمهای
خارجــی رنج نمیبریــم .مثل افزایش ناگهانی نــرخ ارز که گویی
دستهایی پشــت پرده وجود دارد که به این سرعت افزایش پیدا
میکند و عوامل اقتصادی کمتر در آن اثر گذاشتهاند .در این دوره
بهتریــن فرصت برای افزایش صادرات به بدترین شــکل مدیریت
شد ،تنها دو جا تحریم نشد :یک نفت شمال و دیگری چابهار ،اگر
قبل از رسمیشــدن و آغاز تحریمها خودمان را آماده میکردیم و
بــا اقتصاد دنیا گره میخوردیم ،هیچکس امروز جرئت تحریم ما را
نداشــت .قبل از هر تصمیم گیری باید با متخصصان و فعاالن آن
ال پیمانســپاری و سامانه نیما که
بخش جلســه گذاشته شود ،مث ً
مثل نورافکنی شده که به تحریمکنندهها کمک میکند که آنهایی
که در آنجا حضور دارند را بشناســد .علت خروج سرمایه چیست و
خروج دالرها توسط چه بخشهایی با این حجم میتواند انجام شود.
ما در چهار مقطع مشــکالت ارزی داشتهایم :یکی سال  1374بود،
زمان آقایهاشمی رفسنجانی ،دیگر سال  1379زمان آقای خاتمی
و بعد سال  1391زمان آقای احمدینژاد و سال  1397زمان آقای
روحانی .صادرکننــدگان واقعی که این مقاطع را دیدهاند چرا باید
اینقدر در حقشان ظلم شود و دست وپایشان را ببندند.

مراد محمدزاده
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه

ضمن تشــکر از این جلسه باید عرض کنم وضعیت گونهای شده که
باید گفت چه کنیم که زنده بمانیم؟ بنده در چند روز گذشته در چند
کشور اروپایی تردد داشتم و هر کار کردم بتوانم مبالغی برای خریدهای
ال نتوانستم .وضعیت ما چون با شکم مردم
مرتبط با کارم جابجا کنم اص ً
سروکار دارد تولید و اشتغالمان ادامه دارد و تا االن چندان کم نشده ،بلکه
مشکل برای چند ماه آینده است .تحریمها چندان در صنعت مرغداری اثر
نگذاشته ،آن چیزی که اثر مخرب داشته رفتارهای نادرست و تصمیمهای
عاجل و ناهماهنگیهای ارزی و عدم هماهنگی بین گمرک و بانک مرکزی
و سایر دستگاههاست که همکاری نمیکنند تا واکسنهایی که خریده
شده و تا آخر سال کفایت میکند ترخیص شوند .مشکل اول ما در عدم
هماهنگی دولت و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت است که در بحث
تخصیص ارز دعوا درست کردهاند ،بانک مرکزی میگوید اگر اجناس از
گمرک ترخیص شود دیگر به ما ارز نمیدهد و اگر بخواهیم واکسن و مواد
اولیه مورد نیاز را ترخیص کنیم آن وقت باید برویم ارز آزاد تهیه کنیم.
بنده خواهشــم این اســت که دولت و بانک مرکزی اجازه دهند به دلیل
ال تخصیص دادهاند و ما کاال وارد کردهایم ،کاالها
تحریمها ،با ارزهایی که قب ً
ترخیص شــوند (به دلیل عدم هماهنگی مابین ایشان و دستورالعملهای
متناقض و مختلف تا این لحظه اجازه ترخیص ندادهاند) تا بتوانیم انتظارات
تورمی مردم را کنترل کنیم ،ما تولیدکنندهها از اعتبارات شخصی خودمان
در بازارهای بینالملل استفاده میکنیم تا نگذاریم چرخه تولید متوقف شود.
مشکل دوم ما با سازمان حمایت از مصرفکنندگان است ،چرا افسار صنعت من
در اختیار افرادی است که اطالعات کمی از این صنعت دارند و قیمتگذاری
میکنند ،باید کار را به دست اتحادیه بسپارند که کاردان است ،نه چند نفر
تازهکار و دیپلمه که دارند ما را دچار تحریم داخلی میکنند .یک سدهایی
در مقابل تولیدکننده درست کردهاند و ما را در تحریم داخلی گذاشتهاند .ما
ال در خصوص مواد اولیه هیچ مشکلی نداریم و برای مصرف تا آخر
االن اص ً
سال واکسنها در سردخانه فرودگاه امام وجود دارد ،ولی نمیگذارند ترخیص
شود .مشکل بعدی ما مقررات حاکم بر صنعت و تولید است که یک دفعه
صبح با تغییرات مقررات مواجه میشویم .سه مشکل اصلی داریم:
 -1فرآیند دریافت مالیات ارزش افزوده و گرفتن آن فقط یکبار و آن
هم از مصرفکننده نهایی
 -2تأمیــن اجتماعی که نقش مخلی از نظر بنــده در تولید پیدا کرده و
بر اساس ماده  38که به بهانههای مختلف از تولیدکننده جریمه گرفته میشود.
 -3فساد و نرخگذاری و ارز دولتی (منظور ارز 4200تومان است).
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سیدرضا نورانی
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

مشکل ما این است که هنوز در فکر واردات هستیم و اینکه از کجا و چگونه
میتوانیم بیشــتر واردات کنیم و به پتانسیل داخلی اهمیت نمیدهیم .چرا از
16میلیــون هکتار زمین که ظرفیت تولید 120میلیــون تُن محصول را دارد
استفاده درست نمیکنیم .قیمت خرید از کشاورزان واقعاً ارزان است به خصوص
گندم که 1470تومان میباشد .تصمیمهای یکشبه باعث هوشیاری دشمنان و
سنگاندازی جلوی صادرات شده است .چرا صادرات را گدا بار آوردهایم .همیشه
باید یارانه بدهیم که صادرات بشود ،برای چه؟ برای خوش به حال شدن واردات.
یک شب تصمیم میگیرند پیمانسپاری کنند ،یک شب تصمیم میگیرند ممنوع
کنند ،تصمیم میگیرند گوجه فرنگی صادر نشود ،ولی نمیبینند چرا گران شد،
چون امســال کاهش تولید داشتهایم .چرا از ظرفیت فکری و تجربه تشکلها
استفاده نمیشود؟ چرا گمرک بوشهر از سال  1391تعطیل شده است؟! حاال
مســیر 16ساعته (کویت 8ساعت ،قطر 7ساعت ،بحرین 12ساعت) االن برای
تخلیه و بارگیری باید برود کشور ثالث و مسیر شده 16روزه ،این درد نیست؟
سال گذشته میوه و ترهبار برای هر کشتی باید  450دالر میداد و امسال بر اثر
تحریم کرایه شده  2500دالر ،مگر میشود کاالیشان را بیاورند و  4تا  5درصد
بگیریــم و آن وقت از کاالی ما 60درصد بگیرند ،خُ ب وزارت امور خارجه چرا
وارد نمیشود؟ چرا پروتکلهای ما یک طرفه است؟ با این وضعیت قطعاً صادرات
را تعطیل میکنیم ،چرا باید با این ســختیها صادرات داشته باشیم و آخرش
ال دو تا نرخ ارز داشتیم حاال شده نیما ،سنا ،ثانویه ،نرخ آزاد،
هم ضرر کنیم .قب ً
ال با سامانهای شدن آمار
نرخ 4200و . . .اینکه نشد روش تصمیم گیری که مث ً
مویرگی ما را هم به دشــمن بدهند .درخواست ما این است که به تشکلها به
عنوان سرمایه نگاه شود و بیشتر از ظرفیت آنها بهره گرفته شود.

محمد جعفری فشارکی
مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

15درصد تولید کشور و 60هزار نفر جمعیت در اختیار مجمع خبرگان کشاورزی
است .باالترین مقام تولید گندم یعنی  7.13تُن در هکتار را کسب کردهایم .تحریم
هیچ کاری به تولید ما ندارد .این دولت است که با قیمت ضمینی نامناسب و اعالم
زودتر آن مشکالت عظیمی برای ما به وجود آورده است .چرا کاری نمیکنند که
کشاورز برود به سمت برداشت بیشتر از هر هکتار؟ برای 6ماهه دوم گفته شده
که قیمت پایه گندم  1470تومان برای گندم نان است یا گندم درجه دو یا برای
ماکارونی؟ که مبهم بیان شده است .اگر قیمت ،افزایش پیدا نکند کشاورز میرود به
سمت تغییر کشت و دیگر گندم مناسب نمیکارد و قطعاً با کمبود مواجه میشویم.
در پسته هم ما از هر هکتار15 ،هزار تُن برداشت داشتهایم .در زعفران میانگین
کشور هکتاری سه ونیم کیلو بوده و برخی از اعضا که در انجمن عضو هستند
توانستهاند تا12کیلو برداشت داشته باشند .باید الگوهای کشت بهبود پیدا کند.
کشاورز آنقدر حیا دارد که گندم خالص و بدون ناخالصی تحویل بدهد .باید به
سمت پایداری منابع آب برویم .در خصوص گیاهان دارویی نیز هیچ مشکل
و ارتباطی با تحریم نداریم ،لیکن به دلیل نبود استانداردی برای آنها ،صادرات
خاصی نداریم و از درآمد آن محروم هستیم .کشاورزی باید خودش برای خود
تصمیم بگیرد و دولت باید از بخشهای مختلف ،تولیدکننده و صادرکننده
و کشاورز و زنجیرههای تولیدی دعوت کند و سپس تصمیمات مرتبط با هر
بخش را با کمک ذینفعان و ذیربطان آن بخش بگیرد .پیشنهاد میکنم مناطق
آزاد کشاورزی ایجاد کنیم تا ترانزیت مواد و محصوالت کشاورزی را در تمام
12ماه برای تنظیم بازار داخل به راحتی داشته باشیم.

محمدعلی وحدتی ،نماینده سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق

االن بالغ بر 60درصد برق مصرفی کشور توسط شرکتهای غیردولتی
تأمین میشود و 40درصد مابقی توسط بخش دولتی اعم از نیروگاههای
برق آبی و حرارتی و اتمی است .به دلیل اعمال قیمتهای تکلیفی برق و
ال انگیزهای برای ورود بخش
عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی عم ً
غیردولتی به صنعت برق وجود ندارد و همانطور که در نامهای که از
طرف وزارت اقتصاد برای ریاست جمهوری رفت 18نیروگاه برای عرضه
وجود دارد و هیچکس آماده خرید و سرمایهگذاری در آنها نشده است.
در حال حاضر فقط برای حفظ وضع موجود نیازمند 30هزار میلیارد
تومان هســتیم .نکته جالب اینکه در بحــث تهاتر بدهیها در دولت
آییننامهای نوشــته شده اســت که طبق آن تهاتر بدهیها مشمول
بدهیهایی که منشــأ صندوق توسعه ملی دارند ،نمیشود .حال آنکه
نیروگاههــا از وامهای 250و 300میلیون یورویی صندوق اســتفاده
کردهاند ،اما اینها را از تهاتر محروم کردهاند .یعنی طلبها ریالی است،

اما پرداختها تعهدات ارزی است و این اتفاقات به حجم بدهیها دامن
زده است .در پایان باید این نکته را عرض کنم که در حال حاضر این
صنعت با توان داخلی امکان گذر از تحریمها را دارد.
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علیرضا اسدی
نماینده سندیکای صنعت برق ایران

امیرحسین وصالی
نماینده انجمن صادرکنندگان کاالهای صنعتی

دو بخــش اصلی در بر ق داریم :یکی زنجیره تولید برق و بخش دیگر زنجیره
تأمین برق شامل سازندگان و پیمانکاران و مراحل انتقال .عمدهترین مسأله ما
بحث اختالف قیمت فروش برق با بهای تمامشــده آن است که سالیانه کسری
بودجه سیستماتیکی را به صنعت برق تحمیل میکند .با برآورد ما بیش از 2هزار
میلیارد تومان کســری بودجه داریم که این کســری منجر به بدهی به بخش
خصوصی از جمله :ســازندگان و پیمانکاران شده و سرریز آن به تولیدکنندگان
برق فشار میآورد .البته کاهش اتالف برق یا باید از طریق تغییر الگوی مصرف
برق و شیوه مصرف آن اتفاق بیفتد که سیگنال اصلیاش قیمت برای خانوارهاست
یا از طریق فناوریها و تجهیزات مصرف برق در شبکه توزیع و انتقال و در اصل
کاهش هزینه تمامشده برق است که نیازمند سرمایهگذاری باالیی است .در زنجیره
تأمینکنندگان ،سازندگان تجهیزات سیم و کابل و تابلو و ترانس و . . .نیازمند مواد
اولیهای هستند که با توجه به تغییرات نرخ ارز برای کاالهای وارداتی مورد نیاز و
آمار بانک مرکزی و شاخص بهای تولیدات پایه ،مهرماه 1397نسبت به مهرماه
1396در مس و آلومینیم 89درصد افزایش قیمت ،در فرآوردههای شــیمیایی
257درصد افزایش قیمت (که بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان
اســت) به طور متوســط 200درصد افزایش قیمت داشتهایم .با توجه به اینکه
قراردادهای این صنعت حداقل یک ساله است و طبق آن قراردادها سقف تعدیل
قیمتها 25درصد اســت ،عم ًال با سازوکار تعدیل قیمتها بسیاری از قراردادها
عملیاتی نشدهاند .طبق آمار ما حدود 500پروژه به ارزش تقریبی 3هزار میلیارد
تومان ،متوقف شده و با تعدیل نیروی انسانی حداقل به میزان 30درصد مواجه
شدهایم .نکته اساسی اینکه چون این صنعت دانشبنیان است ،لذا نیروی انسانی
موجود در آن بیشتر نیروهای متخصص و البته باسابقه هستند و این برای آینده
بسیار خطرناک است که به سمت تعدیل نیروهای باسابقه و خبره در حرکتیم.
برای هر سال اگر بخواهیم تعادل تراز برق داشته باشیم باید سالیانه 5هزار مگاوات
به ظرفیت تولید و نیروگاهها اضافه کنیم که متأسفانه متوسط پنج سال گذشته
تنها هزار مگاوات بوده است .به همین دلیل در سال گذشته به علت عدم تناسب
عرضه و تقاضای برق خاموشــی داشتهایم که با این روند قطعاً سال آینده با آن
مواجه خواهیم بود .امسال عالوه بر افزایش شدید قیمت نهادههای تولید ،با طلب
بزرگ پیمانکاران مواجه هستیم که به دلیل عدم تخصیص مناسب بودجه ،بدهی
به آنها پرداخت نشده است .الزم است بیان شود که نرخ تنزیل اوراق تسویه در
بازار با آنچه روی کاغذ ذکر میشود ،بسیارمتفاوت است و در کل فشار عدم وجود
نقدینگی الزم برای این صنعت ،پروژهها را متوقف کرده و اثرش را در سال آینده
نشــان خواهد داد .در صنعت برق در ســال 1396بالغ بر  1.2میلیارد دالر و در
سالهای قبلتر بالغ بر 700میلیون دالر واردات تجهیزات مورد نیاز داشتهایم.

ما با دو سری از مشکالت سروکار داریم :یکسری از مشکالت بر
اثر تحریمهاست که سالهاست با آن دستوپنجه نرم میکنیم و
سری دیگر تحریمهای داخلی است که در وضعیت فعلی ظاهرا ً
این مشــکالت داخلی خود را تحت لــوای تحریمهای خارجی
پوشش دادهاند درصورتیکه تحریمهای داخلی و مشکالت ناشی
از ناهماهنگیهای داخلی بیشتر به ما آسیب میزنند .بزرگترین
دغدغه ما عدم نظرخواهی و مشارکت بخش خصوصی واقعی در
تصمیمگیریهای مرتبط با وضع تولید و تجارت اســت .نتیجه
این رویه کار فقط تشــکیل جلســات مختلف با افراد گوناگون
دولتی و غیردولتی در مکانهای گوناگون و دور هم جمع شدن
و خندیدن به مشکالت است و فقط مسئوالن شاید چند چیزی
بشــنوند و بعد از جلســات انگار نه انگار .سیستم به جای آنکه
بخش خصوصی را مشارکت دهد و کمک بخواهد و کمک کنند
که چگونه با کمک همدیگر از این دوران سخت عبور کنیم ،دائم
به دنبال ضربه زدن و خارج کردن ما از میدان است .به زحمت
طی چند ســال راهمان را به بازارهای کشــورهای گوناگون باز
کردیم ،حاال در شــرایط فعلی به جای ســهل کردن کار توسط
وزارتخانهها و دولت ،انواع مجوز از ما میخواهند ،در صدور مجوز
تأخیــر میاندازند و تازه بعــد از صدور آن دیگر نمیتوانیم پول
جابجــا کنیم ،یعنی حتی نمیتوانیم پول صادرات خودمان را از
کویت ،ترکیه ،قطر ،مالزی و . . .به داخل کشور بیاوریم .با وجود
صحبتهای آقایان که جابه جایی مشــکلی ندارد ،نه خیر آقا ما
االن نمیتوانیم انتقال پول دهیم ،چه کسی پاسخگو است؟ باید
بتوانیم رابطهمان را با کشورهایی که میتوانیم پول جابجا کنیم
بیشترکنیم ،اما زمانبر است و نیاز به حمایت داریم .درخواست
اصلی ما صادرکنندگان عمده و مشخص و معتبر و ریشهدار این
است که ارز حاصل از صادرات را بدون انتقال ارز به داخل بتوانیم
در خــارج یا جای دیگری کاال خرید و فروش کنیم و تجارت را
توسعه دهیم .االن با بخشنامه ارزی جدید که باید تا دو ماه ارز
را برگردانیم و باالی یک میلیون یورو باید پیمانســپاری کنیم
و چــه مقــررات جدیدی که معلوم نیســت تصمیمگیران از ما
صادرکنندگان معتبر چه میخواهند.
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رضا باکری ،دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
در بخش تولید و اشــتغال در صنعت لبنیات 20درصد کاهش تولید را
از تیرماه تا االن داشتهایم .یعنی کاهش 20درصد در دریافت شیر خام و
کاهش 20درصد در فرآوردههای تولید لبنی؛ هرچند وزارت جهاد این آمار
را قبول ندارد ،اما خوب مگر میشود شیر یک دفعه گم شده باشد .علت
چیست من دقیقاً نمیدانم .بررسی کردهایم که آیا گاوها رفتهاند کشتارگاه،
آمار سازمان کشتار را بررسی کردند گفتند نسبت به سال گذشته تغییری
نداشتهاند؛ بحث شیر خشک را بررسی کردهایم که آیا شیر رفته در واحدهای
تولید شیر خشک ،دیدیم که نه؛ ممنوعیت صادرات شیر خشک را دولت
از شهریورماه گذاشته است در صورتیکه ممنوعیت صادرات هیچ اثری در
بازار نگذاشته ،گفتیم قاچاق شده بررسی کردند گفتند به راحتی امکان
ندارد ،آمدیم تقاضا کردیم که ســازمان نظارت ،واحد بازرسی خود را در
کارخانجات شیر خشک مستقر و آمار دقیق را اعالم کند ،بعد فهمیدیم
تازه ورود شیر خام به این واحدها هم 50درصد کاهش یافته ،چرا ،چون
در ســال 1396حدود 70هزار تُن مصرف شیر خشک داشتهایم و حدود
34هزار تن نیز صادرات در سال  1395نیز عالوه بر تأمین مصرف داخل
حدود 24هزار تن نیز صادرات ،یعنی نهتنها مصرف داخل را کامل جواب
میداد ،صادرات هم داشــتهایم .بررسی شد که تولید شیر این مجتمعها
روزانه حدود 2500تُن بوده ،یعنی نصف سال قبل ،پس نتیجه گرفتهایم که
مشکل در همان فرآیند اولیه تولید شیر است ،یعنی باید از هر گاو روزانه
50تا 60کیلو شیر دریافت شود چون الگوی تغذیه آنها تغییر کرده شده
روزی 30کیلو شیر .به عبارتی مدیریتهای غلط و تغییر الگوی تغذیه باعث
شده رژیم غذایی حیوان تغییر کند و این موضوع قطعاً در زمان به ساختار
بیولوژیک آن آسیب میرساند .اثر این اتفاق تا االن کاهش حدود 5درصدی
نیروی انسانی و تعطیلی برنامههای توسعهای واحدها بوده است که در طول
زمان تعدیل نیروها به سمت نیروهای با سابقه باال خواهد رفت .مشکل از
آنجاست که با تغییر مقررات و تعرفهها و مشکالت ارزی در بخش واردات
تغذیه دامها که شروع این زنجیره تولید است به مشکالت اساسی برخورد
کردهایم .دامدار باید 40تا 60روز بار ذرتش در گمرک بخوابد ،یا بعد از آن
مشکل اعتصاب در حمل ونقل را داشتهایم و بارنامه  2/5میلیون تومانی
شــده  5میلیون تومان .به عبارتی چون دولت قادر نیست سیاستهای
هماهنگ در طول زنجیره ذینفعان عمل کند و تضاد منافع ایجاد میکند،
مابین واردکننده نهادههای دامی و مصرفکننده آن نهادهها و شرکتهای
حمل ونقل کشــور و ایضاً بین دامدار و تولیدکننده فرآوردههای لبنی تا
به دســت مصرفکننده نهایی برسد در نهایت باعث ضرر و زیان مالی و
حاصلش کاهش تولید شــده است .مسأله دیگر بحث قیمت خرید شیر

خام است ،حدود 70درصد تولیدات کشور توسط واحدهای بزرگ صنعتی
خریداری میشود؛ از طرفی نرخ در فروردین امسال 1400تومان تحویل
درب کارخانه بوده است.
بررسی کردهایم که هزینه تمام شده تا االن پله پله افزایش یافته است ،اما
قیمت خرید تغییر نکرده؛ برای خردادماه به عدد 1550تومان ،در شهریور به
2000تومان ،االن به 2150تومان رسیده80 ،تومان هزینه حمل از گاوداری
به کارخانه و اضافه پاداش و میکروبی و غیره هم  60تا 70تومان که به نرخ
قیمت مطلوب 2300تومان درب کارخانه میرسیم که تا این لحظه تغییر
نکرده است و الزم است تا شرایط حمایتی سریع انجام شود .بحث دیگر
افزایش قیمت مواد بستهبندی است که بسته به نوع مصرف آنها از 11تا
20درصد افزایش قیمت داشتهاند .حاال با توجه به اینکه محصوالت لبنی
به عنوان کاالی تحویل درب کارخانه به 2000تومان تغییر یافته است که
این مصوبه و اعالم آن بعد از برگزاری این جلسات اساسی نامیده شده و این
کاالی اساسی چون با امنیت غذایی مردم سروکار دارد باید تأمین شود ،به
موقع ارائه شود ،با قیمت مناسب در اختیار قرار بگیرد ،لذا پیشنهاد اصلی
ما که به صورت مکتوب به نهادهای مرتبط دادهایم این است که به میزان
2میلیون تُن فرآورده حمایتی برای اقشار کمدرآمد در سازوکار مشخصی با
بهای تمام شده درب کارخانه بدون انحصار وصول در شبکه معینی توزیع
شــود که بتواند الاقل جمعیتی حدود  25میلیون نفر را پوشش دهد .در
6ماهه اول امسال 18درصد کاهش صادرات داشتهایم و از مهر تاکنون به
حدود 32درصد کاهش در میزان صادرات رسیدهایم .پیشنهاد ما این است
که الاقل دولت ورود مواد اولیه بسته بندی را صرفاً برای صادرات محصوالت
دیگر آزاد بگذارد .از مجلس میخواهیم همانند دولت تعلل نکند و بحث
اصالح مالیات ارزش افزوده را سریعتر اصالح کند.

پرویز غیاثالدین ،نماینده سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق

در انتقال و توزیع ،همه تجهیزات ما داخلی است ،مشروط بر اینکه تمام
شرکتهای سازنده را حفظ کنیم ،اما در تولید وابستگی خارجی داریم ،با
توجه به عدم افزایش قیمت مواد اولیه ما که عمده آن ســوخت میباشد،
انگیزهای برای افزایش راندمــان در تولید برای واحدهای تولیدی دولتی
وجود ندارد .حجم سرمایهگذاری شرکتهای تولیدکننده برق غیردولتی
بالغ بر 22میلیارد یورو است .در تولید برق یک دوره پُرمصرف در تابستان
داریم .که بالغ بر 60هزار مگاوات مصرف و یک دوره کم مصرف در زمستان
داریم که بالغ بر  35هزار مگاوات مصرف داریم؛ لذا فصل زمســتان و االن
زمان تعمیرات نیروگاههاست .قرار شده حدود 500میلیون دالر دولت به
مپنا بدهد که بخشی یوان و بخشی دینار عراق است تا به نیروگاهها برای
تعمیرات ضروری آنها داده شود .در خصوص سیاستهای کنترل پُرمصرفها
باید دقت شود که عمده پُرمصرفها در استانهای گرمسیری و مرکز کشور

هستند که غالباً انسانهای مستضعف و متوسط رو به پایین هستند؛ لذا
افزایش قیمت برق هیچ تأثیری بر کاهش آن نخواهد داشت.
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علی مهاجری
دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی

آماری که از صادرات بیان میشــود با آماری که گمرک ارائه
میدهد بسیار تفاوت دارد .با آمارهای واقعی ،یعنی نرخهای ارزی
جدید میزان پیمانسپاریها بسیار باالتر از میزان واقعی صادرات
ال رزین آرتیپ که تا 6ماه پیش صادر میکردیم
ماست .چرا؟ مث ً
تُنــی 2200دالر االن شــده 1100دالر و حتی تا 800دالر هم
کم شــده ،اما گمرک این را قبول ندارد و بر اساس آمار قدیمی
عمل میکند .یعنی آمار صادرات واقعی ما بسیار کمتر از آماری
است که رسماً اعالم میشود .حاال شروع شده به اصالح نرخهای
صادراتی ،ولی خیلی کُند پیش میرود درحالیکه در زمان تحریم
باید تیمهای متخصص شــبانهروز کار کنند و سریع اصالحات
اعمال شود .االن باید بر اساس همان نرخ قدیمی پیمانسپاری
ارزی بشود ،یعنی بر اساس نرخی که ما با نصف آن صادر میکنیم
درحالیکه در وضعیت فعلــی ،االن باید دو برابر صادرات پیمان
سپاری ارزی کنیم.
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کجای دنیا با تولیدکننده و صادرکننده این گونه رفتار میکنند.
نرخ واقعی صادرات با آن چیزی که اعالم میشود  30تا 40درصد
ال به دلیل
تفاوت دارد .ببینید صادرکنندگان دچار ابهام هستند ،عم ً
ســردرگمی که بانک مرکزی ایجاد کرده دوستان برایشان شفاف
نیست که با چه مکانیسمی باید کار کنند و نمیدانند باید به چه
کســی ،دارایی ،گمرک و . . .چه چیزی را پاســخ بدهند ،درست
اســت که در سامانه گمرکی تنها تیک تعهد پیمان سپاری ارزی
میخورد و سه ماه هم زمان منطقی برگشت ارز شده ،اما چه کسی
توانسته تا االن ارز خود را انتقال بدهد؟ باید تعهداتی که درخواست
میکنند صادرکنندگان بدهند مبنای حقوقی و قانونی و قابلیت
اجرایی داشــته باشــد ،نه صوری و به گونهای باشد که در آینده
انواع مشکالت جدیدی را برای ما ایجاد کند .تعدد بخشنامههای
ال معافیتی که برای صادرکنندگان
ارزی از جمله تناقضات آنها ،مث ً
به عراق و افغانســتان به صورت ریالی بوده حاال گفتند لغو شده
و باید از 6ماه قبل بیاییم پرداخت کنیم ،این مگر شدنی است.

عباس ابریشمی
نماینده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

در ســال 1392تولید ما 75هزار دستگاه بود .در سال 1396تولید
به 25هزار دســتگاه و برای 1397پیشبینــی میکنیم حداکثر به
20هزار دســتگاه برســد ،نیروی کار ما بــرای تولید حدود 80هزار
دستگاه است ،پس مسلماً با کاهش تولید بر اثر رکود ساختمانسازی
باید تعدیل صورت گیرد .در اصل این شرکتهای بزرگ هستند که
آسیب میبینند.
تعرفه واردات قطعات 25درصد اســت ،اما تعرفه واردات آسانسور
کامــل 32درصــد و وضع به گونهای شــده که در ســال 1392از
170میلیون دالر واردات بخش مــا تنها 7میلیون دالر پکیچ کامل
بوده ،اما در سال گذشته از 78میلیون دالر واردات18 ،میلیون دالر
آسانسور آماده بیکیفیت خصوصاً از چین وارد شده است.
باید تعرفه واردات آسانســور کامل  100درصد بشود .ظاهرا ً برای
واردات قطعات دستهای آلوده به فسادی در کار است که فقط مجوز
واردات برخی قطعات را به برخی شرکتها میدهند که باعث ایجاد
انحصار و فساد شده است.
پیشــنهاد ما این است که قانون اســتاندارد آسانسور وضع شود تا
فقط شــرکتهایی که تعهد خدمات پس از فروش میدهند ،بتوانند
کاال تولید یا وارد کنند.

سیامکطبیبی
نماینده کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران

صحبتهای اصلی را پیشکسوتان فرمودند ،اعالم گروهبندیهای دولت از
همان ابتدا برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز برای این صنعت ناهماهنگیهایی
ایجاد کرده است .افزایش هزینههای بسته بندی تا حدود 30درصد ،هزینه
قطعات ماشینآالت تولیدی و تعمیرات آنها که همه باید از ارز آزاد استفاده
کنند ،به شدت دچار افزایش قیمت شدهاند .عمده مشکالت ما این است:
 -1صنایع ما به شدت به واردات وابستهاند ،لذا افزایش قیمت ارز منجر به
باال رفتن زیاد قیمت تمام شده میشود.
 -2بخش اصلی تصمیمگیری دولت است که بدون مشورت از بخش
خصوصی واقعی و تشــکیالت ذیربط آن اقدامات غافلگیرکننده انجام
میدهد .دولت به اقتضای صنایع و زمان ،تسهیالت ویژه و سرمایه در
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محمود احساسی
نماینده انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران

در مقطع بعد از نوسانات ارزی ،قیمت مواد اولیه و اقالم بستهبندی حدود
سه تا سهونیم برابر افزایش پیدا کرده است .مهر 1397نسبت به اردیبهشت
1397قیمت اسید ســولفوریک که به عنوان ماده اصلی پودر شوینده و
مایعات ظرفشــویی است از چهارصد هزار تومان به یک میلیون و سیصد
هزار تومان رسیده است؛ هگزا که ماده اصلی شامپو و مایعات دستشویی
است از  4800به  12000رسیده است و مقوا برای بستهبندی محصوالت
از  3200به  9500رسیده و پت از  6000به  27000تومان رسیده است،
لکن با برداشته شدن سقف بورس و کوتاه شدن دست داللها به 13000
تومان رسیده است .به عبارتی نشان میدهد که افزایش قیمت محصوالت
پلیمری چهار تا پنج برابر شده که قیمت محصوالت را از  150تا 300درصد
افزایش داده است .اما با توجه به تفاهمنامهای که با سازمان حمایت بستهایم
ما در این مقطع از  44تا 60درصد روی قیمت محصوالت نهایی کشیدهایم.
لکن کاهش واردات محصوالت مشابه و باال رفتن هزینه قاچاق باعث شده
تولیدکنندگان ما کاهش نیرو نداشــته باشــند و تولید را ادامه دهند .در
خصوص مواد آرایشی بر اســاس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
بالغ بر 63درصد بازار محصوالت آرایشی توسط قاچاقچیان تأمین میشود
و تولیدکنندگان داخلی نیز تنها با 25درصد ظرفیت تولید کار میکنند،
درحالیکه میتوانند بالغ بر 90درصد نیاز بازار را پوشش دهند.

گردش در اختیار بنگاههای کوچک قرار دهد و مشکالت مالیاتی و بیمه
تأمین اجتماعی را زودتر حل نماید.

سهراب قصاعی
نماینده انجمن صنایع چینی ایران

ما صنعتگران همواره در تحریم بودهایم و توانستهایم آنها را رد کنیم ،اما
االن شــرایط سختتر و مشکلتر شده و به نظر باید بحث  FATFو CFT
هرچه زودتر در نهادهای مربوطه تعیین تکلیف و تصویب شود که در صورت
عدم این اتفاق مشکالت سختتری در انتظارمان خواهد بود .عدم ارتباط با
خارج باعث شده که تسویه مالی توسط صرافها؛ آن هم با نرخهای نامعلوم،
هزینههای ما را به شــدت افزایش داده است .تعداد زیاد بخشنامهها و عدم
هماهنگی بین گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت به نوعی تحریم داخلی
است که باعث شده دریافت مجوزهای الزم  6ماه طول بکشد .بحث دیگر
مســأله تسویه وامها و وثیقههایی است که بابت پیمانها گرفته شده ،یک
سردرگمی و پیچیدگی و ناهماهنگی بین گمرک و بانکها وجود دارد که
معلوم نیست با چه نرخی باید تعیین تکلیف کنند .به عبارتی بابت سپردههایی
که گذاشتهایم هنوز نمیدانند که پیمانهایی که با ارز ترجیحی دادهاند با
چه نرخی باید تسویه کنیم و بانک هم پول را بلوکه کرده و نگه داشته و ما
دوباره نمیتوانیم مواد اولیه جدید مورد نیاز را بخریم.

بحث آییننامهها و بخشنامههای متعدد باعث بالتکلیفی هم گمرک و هم واردکننده
و تولیدکننده شده است .بروکراسی تخصیص ارز نیمایی که در وزارت صمت 3ماه
و بانک مرکزی 4ماه و تازه با 6ماه تأخیر شاید تصویبنامهاش میآید .از یک طرف
تشویق صادرات میشود و جایزه صادراتی و از طرف دیگر پیمانسپاری ارزی طلب
میکنند که اینها در تناقض است .االن اگر باالی یک میلیون یورو صادرات کنیم
باید ببریم به سیستم نیما .خوب این سیستم چه خدمت مازادی به ما میدهد ،ما
احتیاج به واردات مواد اولیه داریم و این سیستم جواب درست نمیدهد .ظرفیت
تولید ما حدود 20درصد کاهش یافته است و برای سال آینده هم  20درصد تولید
و هم 20درصد اشتغالمان افت خواهد داشت .طرحهای توسعه را متوقف کردهایم
و در حل پیچیدگیهای واردات مواد اولیه گیر کردهایم .برخی از واحدهای چینی
تا 60درصد به واردات وابستگی دارند .قیمت  EPSکه ماده اولیه بستهبندی است
و پتروشیمی در بورس ارائه میدهد از اردیبهشتماه تا االن  3.5برابر شده است.
اکسید آلومینیوم که ماده اولیه مورد نیاز است توسط یک انحصار شرکت خصولتی
35تا  45درصد گران شــده است .ما هم چندان نمیتوانیم محصوالتمان را گران
کنیم ،چراکه بازارها و توان مردم و دستمزد آنها افزایش خاصی پیدا نکرده است.
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سحر رکنی
نماینده خانه معدن ایران

اسماعیل بازارچی
نماینده انجمن صنفی لوازم خانگی ایران

بخش معدن چون تولیدکنندهای است که ماده اولیه و اصلی را در اختیار
دارد ،لذا مشکلی از بابت افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نخواهد داشت ،اما
مشکل عمده ما کهنه بودن ماشینآالت و عدم امکان ورود تجهیزات برای
نوسازی این ماشینهاست .قیمت تجهیزات  2/5تا  3برابر شده و قیمت
الستیک لیفتراک از 70میلیون تومان به 180میلیون تومان رسیده است.
به عبارتی تأمین لجستیک بخش معدن با مشکل مواجه شده خصوصاً
بحث پیمانسپاری اخیر که واقعاً نوعی تحریم داخلی است .به عبارتی
اگر بخواهیم برای سال  1402به تولید 700میلیون تُن برسیم نیازمند
زیرســاختهای حمل ونقل و راهآهن و بنادر هستیم که دورنمای کار
متأسفانه روشن نیست .مسأله دیگر برخی از قانون بهبود مستمر محیط
کسب وکار و عملیاتی شدن پنجره واحد است که بر زمین مانده است.

بالــغ بر 1000واحد تولیدکننده لوازم خانگی داریم که در حال
حاضر فقط 800واحد در حال فعالیت هســتند و با همین روند
اگر حمایتی از آنها نشود ،سال آینده شاید 300واحد بیشتر باقی
نمانده باشــد و بقیه جمع میکننــد .تولید بنگاههای کوچک ما
حدود 30تا  35درصد از واحدها را شــامل میشود .در یخچال و
فریزر 140واحد تولیدی با ظرفیت  3.2میلیون دستگاه در سال
1396حدود  1.1میلیون دســتگاه تولید کردهاند ،درحالیکه این
آمار در همین 6ماهه 1397حدود 462هزار دستگاه بوده ،یعنی
50درصد کســر تولید .در ماشین لباسشویی 123واحد تولیدی
با ظرفیت  1.9میلیون دســتگاه در سال 1396حدود 870هزار
دســتگاه تولیدکردهانــد .درحالیکه این آمــار در همین 6ماهه
1397حدود 247هزار دستگاه بوده ،یعنی افت شدید تولید .نکته
اینجاســت که با افزایش ارز و قیمــت کاالی وارداتی قاعدتاً باید
تمایل به سمت کاالی داخلی و فروش آنها نیز زیاد شود ،اما آمار
تا االن این را نشان نمیدهد.
کارخانه سینجر که 600کارگر داشته االن با حدود 350کارگر
کار میکنــد و بقیه نیز حــدود  20تا 30درصد نیرو کم کردهاند
که با همین روند به ســمت تعدیل نیروی ماهر و واقعی میروند،
به دلیل آنکه باید نقدی بخرند و کاالی خود را نســیه بفروشند،
یعنی جریان نقدینگی آنها مختل شده است .دلیل دیگر آنکه بهره
بانکی را که گرفتهاند نمیتوانند پاسخ دهند ،دلیل دیگر طوالنی
شــدن ثبت ســفارش تجهیزات مورد نیاز و خرید و ترخیص ،تا
رســیدن به مرحله تولید که قبل از این اتفاقات حدود  2تا 3ماه
بوده و االن به بیش از 6ماه شده است ،مسأله دیگر وابستگیهای
ارزی این صنعــت و هزینههای جانبی و مالیات بر ارزش افزوده
است که مجموعاً هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.
فوالد مبارکه قیمت محصوالت را تا 70درصد و صنایع پتروشیمی
تا 120درصد باال بردهاند .به عبارتی عمدهترین مشــکل صنایع
لوازم خانگی االن تأمین نقدینگی مورد نیاز اســت .ما دنبال راه
اندازی پژوهشکده لوازم خانگی هستیم ،برخی از تولیدات ما قابل
رقابت با محصوالت ایتالیا و کره و ترکیه است ،لکن تقاضا داریم
که صداوســیما و نهادهای مربوطه بر مصرف لوازم خانگی ایرانی
بیشتر تبلیغات کنند.

عرفان نوری
نماینده انجمن صنفی لوازم خانگی ایران
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ما در لوازم خانگی با بحث قاچاق و عدم حمایتهای الزم با تولیدکننده داخلی
مواجهیم .البته کیفیت بسیاری از محصوالت ما قابل قبول است ،لکن فرهنگسازی
نشده تا کاالی ایرانی در اولویت مصرف قرار بگیرد .بحث دیگر فساد در قسمتهای
گوناگون از جمله در تعیین اولویتهای واردات و ثبت سفارشهای خاص است.
بنده قول میدهم اگر با همین منوال جلو برویم و اصالحات انجام نگیرد تا دو سال
آینده در حوزه لوازم خانگی از بیش از نیمی از برندها اثری نباشد .باید شرایطی
ایجاد شود که قوانین و مقررات نظارتی خصوصاً در قسمت گمرک حاکم شود.
باید مطالعاتی در خصوص تغییر فرهنگ الگوی مصرف انجام پذیرد.
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یارانه

مصیبت یارانههای ناپیدا

دو وظيفه عمده دولتها ارائه كاالي عمومي و اجراي سياستهاي
بازتوزيعي جهت حمايت از اقشار هدف است .تأمين زمينههاي الزم
براي حصول عدالت اجتماعي و توزيع مجدد ثروت به نفع طبقات
كمبرخوردار از وظايف اصلي دولتها بهشمار ميآيد .در اين راستا،
يارانهها از ابزارهاي مهم اقتصادي جهت حمايت از اقشار آسيبپذير
است .با اين حال ،پرداخت يارانه تا هنگامي كه هدفمند نباشد،
نميتواند سیاستگذاران را به مقصود برساند .در واقع ،هدفمند
كردن يارانه و اختصاص آن به گروههاي هدف ،با حصول عدالت
اجتماعي ،از اتالف منابع ممانعــت ميكند .در مقابل ،پرداخت
عمومي بهلحاظ عدم شناسايي دقيق اقشار آسيبپذير ،منجر به
فزوني هزينه سيستم در مقايسه با منافع تعلق گرفته به گروههاي
هدف ،انتفاع بيشتر برخورداران نسبت به فقرا ،گسترش فساد در
سيستمهاي توزيع يارانه ،محروميت طيف وسيعي از خانوارهاي
فقير (بهويژه در مناطق روستايي) از يارانهها ميشود.

با توجه به نقشي كه دولتها در امور سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
كشورها دارند ،سياستهاي حمايتي همواره براي پشتيباني ازگروههاي
خاص اتخاذ و اجرا شدهاند .دولتها به منظور فقرزدايي و حمايت از
اقشار آســيبپذير و با هدف تأمين عدالت اجتماعي ،توزيع مجدد
درآمدها ،كاهش نابرابريهاي اجتماعي و حمايت از توليد داخلي در
قالب پرداختهاي انتقالي به سياستهاي حمايتي روي آوردهاند .زيرا
بهرغم آنكه رفاه اجتماعي و بهبود شرايط زندگي مردم به وضعيت
اقتصادي و نرخ رشد آن بستگي دارد و در حقيقت براي ارتقاي سطح
كيفيت زندگي در جامعــه ،افزايش توليد و حركت منظم چرخهاي
اقتصاد كشور ضروري اســت ،ليكن همواره گروهي از گردونه رشد
جا ميمانند و نيازمند حمايتهاي دولتاند .ابعاد حمايت دولت عموما
در شرايط نامساعد اقتصادي دامنه وسيعتري مييابد و پوشش بيشتري
ميطلبد .در مــورد توليد نيز حمايت از توليدات داخلي و واحدهاي
توليدي نوزاد در برنامه سياستهاي حمايتي دولتها قرار ميگيرد.
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اقتصاد ايــران طي دهه اخير با افزايش ســطح
يارانههاي پنهــان و اختالل در كاركرد قيمتهاي
نسبي مواجه بوده است .ابعاد اثرگذاري معيشتي و
توليدي اين موضوع در كنار محدوديتهاي درآمدي
دولت در شرايط تحريم ،سبب شده توجه به منابعي
كه در قالب يارانههاي پنهان ،فرابودجهاي و بودجهاي
تخصيص مييابند و لزوما به هدف اصابت نميكنند
بيشتر شــود .در اين راستا ،هدفمندسازي يارانهها
و اصالح قيمتهاي نســبي از راهكارهاي خروج از
وضعيــت موجود و يكــي از اركان اصلي اصالحات
ساختاري اقتصاد ايران به شمار میرود.
انواع يارانهها
بررســي رفتارهاي حمايتي دولت نشان ميدهد
منابع از ســه طريق براي پوشش معيشت و توليد
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استفاده شدهاند :بخشي در قالب رديفهاي بودجهاي
احصا ميشوند و با توجه به عملكرد بودجه در هر سال
تحقق مييابد .بخشي با اين وجود كه در قالب رابطه
مالي دولت و ساير فعاالن اقتصادي طرح ميشوند،
اما لزوما در بودجه ســاالنه رديف مشخص ندارند
و در نهايت ،بخشــي از منابع با قيمتي زير قيمت
جايگزيني در اختيار آحاد اقتصادي قرار ميگيرند.
اين ســه مورد در ادامه تعريف و ارقام تقريبي آنها
تخمين زده شده است.
يارانه بودجهاي
به منظور بررســي هزينههاي عمومي با ماهيت
يارانهاي ،ابتدا تصوير كالن هزينههاي عمومي بيان
ميشود .بر اساس اليحه بودجه سال 1398اعتبارات
هزينهاي در سال1398معادل3۲۰هزار ميليارد تومان

برآورد شده كه نسبت به مصوب سال 1397در حدود
 9.1درصد رشد داشــته است .اين امر از تبعيت از
سياست كنترل و كاهش هزينهها و عدم پيروي از تورم
پيشبيني شده براي سال آتي حكايت ميكند .تركيب
اعتبارات هزينهاي ذيل طبقهبندي اقتصادي هزينهها
حاكي از آن است كه در اليحه بودجه سال 1398سهم
فصل چهارم كه بخشــي از يارانههاي اعطايي دولت
به بنگاههاي اقتصادي ذيل آن طبقهبندي شدهاند،
۲4درصد افزايش يافته اســت .بــا توجه به اينكه
يارانههاي حمايتي دولت به اقشار غيركاركن دولت
نيزطبق تعريف ارائه شده در اين گزارش ،يارانه تلقي
ميشود بخشي از فصول كمكهاي بالعوض و رفاه
اجتماعي نيز ماهيت يارانهاي دارند و بايد به كمك
رديفهاي برنامهاي استخراج شده و ميزان اعتبارات
مندرج در آنها مورد توجه قرار گيرد.
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مجمــوع 1۰۰هــزار ميليارد تومــان يارانه
بودجهاي احصا شــده بر اساس اليحه بودجه
ســال  1398كشــور در اين گزارش شــامل
11هزار ميليارد تومان ذيل جدول 7-1باعنوان
اعتبارات فصل چهارم يارانه به دســتگاههاي
اجرايي1۰ ،هــزار ميليارد تومــان اعتبارات
يارانــهاي در رديفهاي متفرقه  ۵۲۰۰۰۰در
جدول  ،9حدود 319ميليارد تومان اعتبارات
جدول  ۲-7و استاني و 78هزار ميليارد تومان
اعتبارات با ماهيت يارانهاي است كه از جداول
مصارف دســتگاههاي اجرايي بر حسب برنامه
و فعاليت استخراج شــده كه در ادامه اجزاي
رديفهاي مختلف ارائه شده است.
با توجه به اينكه اعتبارات هزينهاي با ماهيت
يارانهاي ســهم قابل توجهي از بودجه عمومي
كشــور را به خود اختصاص داده اســت و در
راســتاي اجراي سياســتهاي حمايتي براي
آحاد جامعــه ،عملياتي گرديده ،الزم اســت
نحوه هزينهكرد آن با رويكرد حداكثر نمودن
كارايي و اثربخشــي منابع بودجهاي بازنگري
شود تا نقش موثرتري در ارتقاي شاخصهاي
رفاهي و اقتصادي داشــته باشد .بنابراين الزم
است با بازتعريف سياستهاي حمايتي دولت
و بهكارگيري سيستمهاي نظارتي كارآمد در
كليه مراحل اجراي بودجه به تخصيص كاراتر
اين منابع اهتمام ورزيد.
يارانه فرابودجهاي
بــار مالي يارانههاي فرابودجهاي در ســقف
قانون بودجه ديده نشــده ،اما دولت به اتكاي
منابع موجود در بخــش عمومي مانند منابع
صندوقهاي فعال در بخش عمومي (صندوق
توســعه ملي ،صندوق نوآوري و شــكوفايي،
حســاب هدفمنــدي يارانههــا و )...يا منابع
نهادهــاي عمومي غيردولتي و شــركتهاي
دولتي اقدام به اعطاي اين نوع از يارانه ميكند.
بــا توجه به كمبود منابع نقدي در دســترس
دولت بــراي بازپرداخت تعهداتش ،در نهايت
اين يارانهها در ترازنامه نهادهاي مالي (مانند
بانكها ،صندوقها و )...به عنوان بدهي دولت
انباشت ميشود .اين عمليات از يكسو موجب
ايجاد ناترازي در ترازنامه نهادهاي مالي شده و
آنها را با مشــكل زيان انباشته يا كمبود منابع
نقد روبهرو ميسازد و از سوي ديگر ،ناپايداري
مالي دولت را تشــديد ميكند .مبناي قانوني
ايــن يارانهها ،مجموعه قوانين مصوب مجلس
شوراي اسالمي و مصوبات هيات وزيران است.
طبق برآورد انجام شــده مجمــوع يارانههاي
فرابودجهاي از محل صندوقهاي فرابودجهاي،

منابع نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي
دولتــي14۰ ،هزار ميليارد تومان تخمين زده
ميشود .همچنين مجموع تسهيالت تكليفي
و تحت تضمين دولت از شبكه بانكي در سال
1398بالغ بر 7۲هزار ميليارد تومان تخمين زده
ميشود .با توجه به اينكه دولت منابع پايدار و
نقد براي تأمين اين هزينهها در اختيار ندارد،
در نهايــت تمام اين اعتبارات از منابع ناپايدار
تأمين ميشود و در ميانمدت ميتواند بودجه
دولت را ناپايدار كنــد .در ادامه انواع مختلف
يارانه فرابودجهاي احصا ميشود.
صندوقهاي فرابودجهاي
صندوقهــاي فرابودجــهاي صندوقهايي
هســتند كه در سقف بودجه ســاالنه دولت
منظور نميشوند اما مالكيت آنها با دولت است
و منابــع موجود در آنها از درآمدهاي مالياتي،
درآمدهاي نفتي يا ساير منابع در اختيار دولت
تأمين ميشــود .بنابراين كليه يارانههايي كه
اين صندوقها اعطا ميكننــد بايد به عنوان
يارانههاي اعطايي دولت شناسايي و طبقهبندي
شوند .صندوق توسعه ملي ،حساب هدفمندي
يارانهها و صندوق نوآوري و شكوفايي را ميتوان
نمونههايي از اين صندوقها به حساب آورد .اين
صندوقها از لحاظ قانوني معموالً بنگاه عمومي
مستقل هستند اما از لحاظ اقتصادي ،دولتي
هستند زيرا دولت يا وزارتخانه مربوط ميتواند
در صورت لزوم با تغيير قانون داراييهاي آن را
واگذار كرده يا در مورد اعضاي تصميمگيرنده
در اين صندوقها تصميــم بگيرد .مهمترين
يارانههــاي اعطايــي از طريــق صندوقهاي
فرابودجهاي عبارتند از:
 -1يارانههــاي اعطايــي از محل حســاب
هدفمندي يارانهها از محل تبصره 14شــامل:
پرداخــت نقدي و غيرنقدي به خانوار ،كاهش
فقر مطلق ،يارانه سالمت ،خريد تضميني گندم
 -۲يارانه ســود تسهيالت پرداختي از محل
صندوق توسعه ملي
 -3يارانه ســود تســهيالت اعطايي از محل
صندوق نوآوري و شكوفايي
 40يارانه سود تســهيالت اعطايي از محل
صندوق رفاه دانشجويي
يارانههاي اعطايي
از طريق نهادهاي عمومي غيردولتي
بخشــي از يارانههاي اعطا شده توسط دولت
از طريق ســاير نهادهاي بخش عمومي مانند
تأمين اجتماعي و شهرداريها به صورت نقدي
يا غيرنقدي در قالب طرحهاي مختلف به مردم

عرضه ميشود .اين نهادها موظفند ،منابع مورد
نياز اجراي اين طرحها را ازدولت دريافت كنند.
ممكن اســت تعهدات دولت در يك سال مالي
به ايــن نهادها به صورت نقــدي يا غيرنقدي
پرداخت شود ،يا به علت كمبود منابع در اختيار
دولت بدهي دولت به اين نهادها افزايش يابد اما
پرداختي در آن سال مالي صورت نگيرد .با توجه
به اينكه در نهايت دولت بدهي خود به اين نهادها
را بازپراخت خواهد كرد اين يارانهها را بايد در
رديف يارانههاي اعطايي دولت طبقهبندي نمود.
مهمترين يارانههاي پرداختي از طريق نهادهاي
عمومي غيردولتي عبارتند از:
 -1يارانههاي اعطايي از طريق صندوق تأمين
اجتماعي شامل 3 :درصد حق بيمه سهم دولت
بابت كليه شاغلين ،معافيت كارفرما از پرداخت
حق بيمه شــاغلين در كارگاههــاي داراي تا
۵كاركن۲ ،درصد حق بيمه حرف و مشــاغل،
سهم دولت بابت حق بيمه دوران سربازي ،حق
بيمه ايام اسارت آزادگان و محكومين سياسي،
سهم دولت بابت حق بيمه رانندگان ،خادمين،
باربران و بند ب ماده 11آييننامه اجرايي ماده
7قانون هدفمندســازي يارانههــا ،برخورداري
فرزندان شهدا از كليه امتيازات مقرر جانبازان
۵۰درصــد و باالتر ،تأميــن 1۰۰درصد هزينه
درمانــي ايثارگران ،قوانيــن جانبازان ،افزايش
مدت مرخصي ايــام بارداري،تعهد دولت بابت
اقشــار خاص ،بند «الــف» مــاده  49قانون
برنامه سوم توســعه تنفيذ شده در ماده 1۰3
قانون برنامــه چهارم ،پنجاه درصدحق بيمه تا
بازنشستگي ماده 1۰نوسازي صنايع و مستمري
سنوات ارفاقي ماده  1۰قانون نوسازي صنايع،
همسانسازي حقوق مستمريبگيران (بند 39
قانون بودجه سال 1388كل كشور) ،احتساب
ايام بيكاري به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل
سخت و زيانآور.
 -2يارانههاي اعطايي از طريق شــهرداريها
شــامل :اوراق مشــاركت و فاينانس قطارهاي
شــهري ،يارانه حمل و نقل شهري ،تسهيالت
و منابع مورد نياز براي احياي بافت فرسوده.
يارانههاي اعطايي
از طريق شركتهاي دولتي
شركتهايدولتي مباشر در نتيجه مداخله
دولت در قيمتگذاري كاال و خدمات در سال
مالي ممكن است با كسري منابع روبهرو شوند و
اين كمبود را از طريق دريافت تسهيالت بانكي
در تضمين دولت ،انتشــار اوراق مالي اسالمي
در تضمين دولت يا مجوزهاي برداشت از ساير
منابع در اختيار دولت مانند صندوق توسعه ملي
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پوشــش دهند .از آنجاكه در انتها اين كسري
در همان سال مالي يا نهايتاً با تاخير از منابع
در اختيار دولت تأمين مالي ميشود يا بدهي
دولت را به شبكه بانكي افزايش ميدهد ،الزم
اســت جهت برآورد ميزان يارانههاي اعطايي
به بخشهاي مختلف ايــن موارد نيز احصا و
به مجموع يارانههاي اضافه شــوند .مهمترين
شركتهاي دولتي موضوع اين بند عبارتند از:
شركت بازرگاني دولتي ،شركت شركت توانير،
سازمان بيمه سالمت ،شركت پشتيباني از امور
دام كشــور ،شركت راهآهن جمهوري اسالمي
ايران ،شــركت ملي گاز ايران ،صندوق بيمه
كشاورزي ،ســازمان مركزي تعاون روستايي،
شــركت عمران و بهسازي شــهري ،شركت
مادرتخصصي خدمات كشاورزي ،شركت توليد
مواد اوليه و سوخت هستهاي ،شركت مديريت
منابع آب ايران ،شركت آب و فاضالب كشور.

44

تسهيالت و تضامين
دولت همه ساله به منظور اجراي سياستهاي
مالي از طريق قوانين بودجه يا مصوبات هيات
وزيران ،شــبكه بانكي را مكلــف به پرداخت
تسهيالت به اقشــار هدف مينمايد .با توجه
به اينكه دولت متعهد به پرداخت بخشــي از
ســود اين وامها در قالب يارانه سود ميشود،
جذابيت اين تســهيالت براي مخاطبين طرح
افزايش مييابــد .بنابراين براي احصاي كامل
منابعي كه به نوعي صرف يارانه دادن ميشوند
الزم است اين اقالم نيز استخراج شوند .از سوي
ديگر ،در روش بودجهريزي نقدي (روش فعلي
بودجهريزي در ايــران) در زمان تصويب اين
طرحها ،هزينه واقعي اعطاي اين تسهيالت كه
برابــر ارزش حال مجموع هزينههاي آتي اين
تسهيالت است مورد توجه تصميمگيران قرار
نميگيرد ،بنابراين امكان تحليل هزينه-فايده
اين برنامهها و مقايســه آن با ساير برنامههاي
رفاهي –يارانهاي را از دست ميدهند .در نتيجه
اين امر ،تكليف اعطاي تســهيالت به اقشــار
خاص عالوه بر محــدود كردن فضاي اجراي
طرحهاي يارانهاي در سال جاري سبب ايجاد
تعهد آتي براي دولت ميشود وبخش بزرگي از
منابع مالي آتي دولت را نيز درگير بازپرداخت
اصل ،فرع و يارانه سود اين تسهيالت ميكند.
بنابراين الزم است به منظور افزايش شفافيت
در نحوه هزينهكرد آتي منابع در اختيار دولت
ميزان اعطاي اين تسهيالت در هر سال مالي
و بار مالي مترتب بر آن موردتوجه سیاستگذار
قرار گيرد.
از ســوي ديگر دولت در برخي از قراردادها

با شــبكه بانكي يــا فاينانسهــاي خارجي
تضميننامــه صــادر ميكنــد و بازپرداخت
تسهيالت را در صورت نكول وامگيرنده تضمين
مينمايــد .در اين موارد نيــز اگرچه بار مالي
ناشــي از صدور تمام تضامين در زمان اعطاي
ضمانــت بر عهده دولت نيســت اما ريســك
اعتباري برخي از شركتها يا افراد حقيقي يا
حقوقي دريافتكننده اين تسهيالت به اندازهاي
باالست كه الزم است دولت تحليل هزينه فايده
اعطــاي اين تضامين را با توجه به هزينههاي
آتــي آن انجام دهد .بدين منظور الزم اســت
ميزان اعطاي اين تضامين و بار مالي احتمالي
ناشي از آن براي دولت در هرسال مالي كنترل
شود .مهمترين تسهيالت در تعهد يا تضمين
دولت كه معموال در هر ســال به شبكه بانكي
ابالغ ميشــود ،عبارتند از :تسهيالت تكليفي
حــوادث غيرمترقبه ،تســهيالت اعطايي به
شــركتهاي مباشر دولتي جهت تأمين مالي
خريدهــاي تضميني و قيمتهــاي تكليفي،
تسهيالت اشــتغال پايدار از محل تبصره ،18
تسهيالت اشتغال روستايي ،تسهيالت تكليفي
مســكن ،فاينانسهاي خارجي تحت تضمين
دولت :شامل فاينانسهاي بخش حمل و نقل
و بخش بهداشــت ،تسهيالت اعطايي از ساير
صندوقهاي فرابودجهاي شامل صندوق نوآوري
و شكوفايي ،صندوق رفاه دانشجويي و صندوق
توسعه ملي.
يارانه پنهان
اين بخش از يارانهها درواقع عدمالنفع دولت
به دليل فروش كاالهاي توليدي در داخل كشور
با قيمت پايينتر از قيمت قابل فروش در خارج
از كشور است.
با اصالح اين شيوه پرداخت يارانه ،اين منابع
در اختيار دولت قرار ميگيرد و دولت ميتواند
درباره نحــوه بازتوزيع آن تصميمگيري كند.
در نتيجــه به پايداري بودجــه دولت و قطع
يارانه از محلهاي ناپايداركننده سياست مالي
ميانجامــد .در اقتصاد ايران ايــن نوع يارانه،
بهخصوص از زماني كه تفاوت زيادي بين نرخ
ارز رسمي با قيمت بازاري آن ايجاد شد ،ابعاد
گستردهاي يافته است.
يارانه پنهان كاالي اساسي و دارو بر مبناي ارز
 8000تومان و نرخ ارز كاالي اساسي 4200
تومان ،قيمت بنزين بر اساس فوب خليج فارس
و قيمت گاز طبيعي نسبت به قيمت صادراتي
سنجيده شده است .همچنين متوسط ميزان
مصارف و قيمت تمام شده با استعالم از دفاتر
سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شدهاند.

ضرورت اصالح نظام يارانهاي
برآورد انجام شــده در اين گزارش نشان
ميدهد در سال  ،1398مجموع يارانه آشكار
و پنهان برابر 89۰هزار ميليارد تومان است
كه اين رقم معادل 1۰.9ميليون تومان يارانه
اعطايــي به ازاي هر فــرد وتقريباً  ۲.۲برابر
بودجه ساالنه كشور است .نتيجه نظام فعلي
توزيع يارانه به كمك شاخصهاي رفاهي قابل
سنجش است .براين اساس به نظر ميرسد
ســازوكار توزيع يارانهها كــه بايد منجر به
بهبود اين شاخصها شود ،كارايي مناسبي
نــدارد و اصابت آن به اقشــار هدف اندك
است ،بهطوريكه منابعي كه با هزينه فراوان
و در بعضــي موارد به بهاي ايجاد ناپايداري
در نهادهاي مالي كشور تأمين ميشوند در
نهايت اثر متناســبي بر افزايش رفاه اقشار
آســيبپذير كه عموما هدف طرح هستند،
ندارنــد .بنابراين ،در چارچــوب اصالحات
ســاختاري الزم اســت نظام فعلي يارانهاي
كشور بازنگري شــود .برخي از راهبردهاي
بلندمدت اصــاح در ادامه ميآيند ،تعريف
وضعيــت مطلوب ،طراحــي دوران گذار و
رسيدن از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب
در اين مطالعه پوشش داده نشده و نيازمند
بررسيهاي بيشتر است.
حاصل نظام فعلي توزيع و تخصيص يارانه
را بايد به كمك شاخصهاي رفاهي سنجيد.
ي كه
به نظر ميرسد سياستهاي بازتوزيع 
بايد منجر به بهبود شاخصهاي رفاهي شوند،
كارايي زيادي نداشتهاند .اصليترين دليل آن
را بايد در ســازوكار توزيع يارانه جستوجو
كرد .ســازوكارهاي فعلــي تخصيص يارانه
سبب شده يارانه لزوماً به اقشار هدف طرح
ف كنندگان نهاي
يعني توليدكنندگان و مصر 
ينرســد و بخشي از آن در اختيار گروههاي
ديگر زنجيــره توزيع قرار بگيرد يا در طول
زنجيره به هدر برود .بنابراين در اين شرايط
بهرغم تالشهاي دولت براي دســتيابي به
عدالت اجتماعي و فراهم آوردن فرصتهاي
برابر براي همه اقشار جامعه ،ضريب اصابت
كاهش و اختالف طبقاتي و نابرابري افزايش
مييابد.
اهم اصالحات مورد نياز در نظام يارانهاي
اهم اصالحات مــورد نياز در نظام يارانهاي
شــامل تغيير در نحوه پرداخت يارانه ،حذف
يارانه اعطايي از منابع ناپايدار و بهبود فرآيند
استحقاقسنجي است كه در ادامه به اختصار
تشريح ميشود.
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تغيير نحوه پرداخت يارانه
از غيرنقدي به نقدي
يارانــه غيرنقدي شــامل يارانه حاملهاي
انرژي و كاالي اساســي و دارو است .در اين
بخش يارانــه پنهان كاالي اساســي ،دارو،
بنزيــن ،گاز طبيعي و برق كه مســتقيما به

خانوار اصابت ميكنند مورد بررسي و تحليل
قرار ميگيرند و ساير يارانههاي پنهان مانند
نفت سفيد ،نفت گاز ،نفت كوره ،گاز مايع و
سوخت هوايي و سوخت جت به دليل اينكه
بيشــتر از طريق بنگاهها مصرف ميشوند در
محاسبات اين بخش احصا نشدهاند .الزم به

ذكر است ،شناسايي بهرهمندي خانوار از اين
اقالم نيازمند مطالعات و بررسيهاي بيشتر
است .براي تخمين ميزان اصابت يارانه پنهان
مســتقيم خانوارهاي هر دهك از متغيرهاي
واسطه استفاده شده كه در جدول  7به آنها
اشاره شده است.

در طــرح هزينــه درآمــد خانــوار ،هزينه
حاملهــاي انرژي ،هزينــه خوراكي و هزينه
دارويي خانــوار گزارش ميشــود در نتيجه
ميتوان گفت برآوردي كمتر از ميزان واقعي
مصرف اين اقالم در جامعه است به اين دليل
كه مصرف بنگاههاي اقتصادي در طرح هزينه
درآمــد خانوار گزارش نميشــود .متوســط
دريافتــي يارانه پنهان دهك دهم بيشــتر از
7برابر متوســط دريافتي دهك اول است .هر

خانوار دهك دهم ســاالنه بهطور متوسط از
۲1ميليون تومان يارانه پنهان مستقيم خانوار
بهرهمند ميشود در حاليكه هر خانوار دهك
اول فقط از 3ميليون تومــان از يارانه پنهان
بهرهمند ميشود .اين اعداد گواه توزيع ناعادالنه
يارانه پنهــان از جمله يارانــه انرژي ،كاالي
اساسي و دارو اســت كه ميتوان به آساني و
به كمك يك نظام بازتوزيع كارآمد و عادالنه
مكانيزمهايي طراحي كرد كه دهكهاي پايين

از اين يارانه بيشــتر بهرهمند شوند .در ادامه
ضريب اصابت يارانه كاالي اساسي ،دارو ،بنزين،
گاز طبيعي و برق كه مستقيما به خانوار اصابت
ميكند مورد بررســي و تحليل قرار گرفته و
ساير يارانههاي پنهان مانند نفت سفيد ،نفت
گاز ،نفت كوره ،گاز مايع و ســوخت هوايي و
ســوخت جت در نظر گرفته نشدهاند .ضريب
اصابت درصد بهرهمندي هر دهك از مجموع
يارانه برآوردي هر شاخص تعريف ميشود.

تغيير نحوه پرداخت يارانه از غيرنقدي به
نقدي :حاملهاي انرژي (بنزين ،برق و گاز)
ضريب اصابــت يارانه پنهــان گاز ،برق و
بنزيــن نشــان ميدهد ميــزان بهرهمندي

دهكهاي باالي درآمدي ۲3برابر دهكهاي
پايين اســت .ضريب اصابت برق براي دهك
دهم برابــر 18درصد و براي دهك اول برابر
با ۵درصد است.

در نتيجه ميتوان گفــت اهداف حمايتي
دولت جهت اقشار آسيبپذير تحقق نيافته،
زيرا در ظاهر امر بيشترين سهم از يارانه انرژي
نصيب افراد با درآمدهاي باال شده است
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تغيير نحوه پرداخت يارانه از غيرنقدي
به نقدي :كاالي اساسي و دارو
كاالهاي اساســي مشمول يارانه ارزي شامل
ســه نوع كاالي اوليه ،واسطه و نهايي هستند.
هــر كدام از اين كاالها مســيري متفاوت را تا
رســيدن به مصرفكننده نهايي طي ميكنند.
لذا بررســي ميزان موفقيت در اهداف اعطاي
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يارانه هر گروه نيازمند شــاخصها و ابزارهاي
ويژه است .كاالهاي اساسي اوليه مانند گندم و
جو و انواع بذر كشاورزي ،كاالهايي هستند كه
در اوليــن حلقه زنجيره توليد قرار ميگيرند و
تأمين داخلي آنها در صورت امكان ،نيازمند ايجاد
زيرساختهاي مورد نياز است .كاالهاي اساسي
واسطه مانند كنجاله ســويا و ذرت ،كاالهايي

هستند كه در ميانه زنجيره تأمين قرار ميگيرند
و تأمين داخلي آنها نيازمند توسعه بخش توليدي
است .از آنجاكه يارانه تعلق گرفته به اين دو نوع
كاال ،توليدكننده و مصرفكننده نهايي را متاثر
ميكند ،بايد در طي زنجيره تأمين و توزيع قابل
انتقال و رديابي باشند و اين فرآيند نيز از نظارت
كافي برخوردار باشد.
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كاالهاي اساســي نهايي مانند برنج خارجي و
گوشت مرغ ،كاالهايي هستند كه ارزش افزودهاي
در طــول زنجيره تأمين به آنها تعلق نميگيرد و
بهطور مســتقيم در اختيار مصرفكننده نهايي
قرار ميگيرند .اگر چه به نظر ميرســد نظارت و
اطمينان از انتقال يارانه كااليي به مصرفكننده
در اين نوع كاال بيشتر از دونوع كاالي ديگر است،
اما شاخصهاي قيمت نشان ميدهد يارانه ارزي
اختصاص داده شده به كاالهاي خوراكي (غالبا از
نوع كاالي اوليه و واسطهاي) تاثيرمثبت اندكي بر
شاخص قيمت مصرفكننده داشته ،اين حقيقت
نشــاندهنده لزوم بازبيني و اصالح اين سياست
است؛ به عبارت ديگر ،يكي ازجنبههاي حمايت
از مصرفكننده به عنوان هدف يارانه غيرمستقيم
(قيمت مناسب و ثابت) محقق نشده است .به نظر
ميرســد اولويت اول اصالح يارانهها با دسته اول
كاالها است كه سياستهاي يارانهاي فعلي در آن
يا كماثر درقيمت است يا ارائه كاالي نهايي ارزان،
موجب تضعيف زنجيره تأمين و بيكاري كارگران
شاغل در اين رشته فعاليتها ميشود .پيشنهاد
سياستي در اين بخش عدم تخصيص يارانه ارزي به
اين دسته از كاالها ،حمايت نقدي از مصرفكننده
نهايي كمبرخوردار و تسهيل تأمين مالي سرمايه در
گردش توليدكنندگان است .اولويت اول پرداخت
يارانه نقدي افراد فقير و سه دهك پايين درآمدي
هستند كه با پايگاههاي داده ،از جمله پايگاه داده
رفاه ايرانيان و اطالعــات بانكي خانوار با تقريب
خوبي قابل شناسايي هستند.

حذف يارانههايي كه از منابع مالي
ناپايدار تأمين مالي ميشود
پايداري نظام تخصيص و توزيع يارانه در گرو
پايداري منابع تأمين مالي يارانهها است .بر اين
اســاس الزم است ميزان پرداخت يارانه در هر
سال مالي به اندازهاي تعيين شود كه منابع مالي
پايدار براي آن وجود داشته باشد و دولت براي
تأمين آن مجبور به استقراض (يا ايجاد بدهي)
نشود .اين در حالي است كه بررسي سازوكارهاي
تخصيص يارانههاي فرابودجهاي نشان ميدهد

عمليات توزيع و تخصيص يارانه دولت در سال
1398موجب خواهد شــد در حدود 14۰هزار
ميليارد تومــان از منابع مالي نهادهاي بخش
عمومي ماننــد بانكهاي دولتي ،صندوقهاي
فرابودجهاي جهت ارائه يارانه اســتفاده شده
و يــا بدهي دولت به نهادهــاي عمومي مانند
تأمين اجتماعي افزايش يابد .نتيجه استفاده از
اين سازوكار در ســالهاي گذشته را ميتوان
در اطالعات بدهي انباشته شده دولت مالحظه
نمود (شكل )۲
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گزارش تهيه شــده توسط مركز مديريت
بدهيها و داراييهاي مالي عمومي نشــان
ميدهد درپايان ســال  139۶شبكه بانكي
و نهادهــاي عمومــي غيردولتــي (تأمين
اجتماعــي و صندوقهاي بازنشســتگي)
بزرگترین طلبكاران از دولت هســتند ،اين
پديده نتيجه تخصيص حجم بااليي از يارانه
بدون وجود منابع پايــدار براي تأمين آن
است .اين شيوه تأمين اعتبار براي تخصيص
يارانه ســبب ميشود از يكســو ،با ايجاد
ناترازي در ترازنامه شبكه بانكي و نهادهاي
عمومــي غيردولتي اين نهادها با مشــكل
كمبود جريان نقد و زيان مواجه شــوند و
از ســوي ديگر دولت در معرض مواجهه با
بحران بدهيها و عبور نسبتهاي سنجش
ميزان پايداري بدهي از آستانههاي هشدار و
بحران در كمتر از پنج سال آتي قرار گيرد.

برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد بدون
اصالحات در حاملهــاي انرژي و افزايش
منابع پايــدار دراختيار جهــت بازتوزيع،
دولــت تنها ۵۵هــزار ميلياردتومان امكان
پرداخــت يارانه از منابع پايــدار دارد .اين
در حالي اســت كه دولت در سال 1398
متعهد به پرداخت۲4۰هزار ميليارد تومان
يارانه آشــكار (مجمــوع يارانه بودجهاي و
فرابودجهاي) ميشود .اين عدم تطابق باعث
افزايــش بدهي دولت و حركت به ســمت
ناپايــداري بودجه و بدهــي در ميانمدت
خواهدشد.
ادامه وضعيت موجود ســبب خواهد شد
نســبت بدهي به توليــد ناخالص داخلي و
نســبت تأمين مالي ناخالص مورد نياز به
توليــد ناخالص داخلي در ســال  1399از
آستانه بحران عبور كند.

اصالح فرآيند شناسايي در پرداخت
يارانههاي مستقيم
شناسايي و تحت پوشش قرار دادن نيازمندان
در نهادهاي حمايتي چون كميته امداد و سازمان
بهزيســتي ميتواند با دو نوع خطا همراه باشد.
خطاي نوع اول به معني تحت پوشش قرار ندادن
فرد ،در صورتي كه در واقعيت نيازمند اســت و
خطاي نوع دوم به معني تحت پوشش قرار دادن
فرد ،در صورتي كه واقعا نيازمند نيســت .نتايج
مطالعات نشان ميدهد سازوكار فعلي شناسايي
نيازمندان در كميته امداد و بهزيستي از هر دو
نوع خطا آسيب ديده است .بهطور خالصه بيش
از ۶۰درصــد نيازمندان در دهك اول درآمدي
مشمول طرح مستمريبگيري نيستند و نزديك
به ۲۲درصد مستمري بگيران فعلي در ۶دهك
باالي درآمدي هستند و انتظار میرود كه واقعا
مستحق دريافت مستمري نباشند.

اصالح فرآيند شناسايي در طرحهاي
تأمين اجتماعي مانند بيمه همگاني
طرح بيمه همگاني سالمت از ارديبهشت سال
 1393به هدف ايجاد پوشش بيمه درمان براي
هموطنان نيازمند فاقد بيمه در كشور اجرا شد.
اجراي طرح در ســال  93موجب شد ۶ميليون
نفر افراد فاقد بيمه سالمت ،تحت پوشش بيمه
قرار گيرند .در نتيجه باعث افزايش پوشش بيمه

از  83درصد در سال  89به  9۰درصد جمعيت
كشور در ســال  93شد .اين طرح در سال اول
اجرا باعث شد  43درصد افراد فاقد بيمه تحت
پوشش بيمه قرار گيرند ،هر چند مشخص نيست
چند درصد آنها از اقشار نيازمند بودند.
طرح بيمه همگاني سالمت با وجود دستاوردها
با يك مشــكل اساســي روبهرو است .حدود
 10درصد جمعيت كشور فاقد بيمه هستند كه

 31درصد آنها در سه دهك پايين هزينهاي قرار
دارند .بنابراين الزم است اين افراد و ويژگيهاي
آنها نظير استان محل سكونت شناسايي شود
و جهت افزايش دسترســي آنهــا به خدمات
سالمت پروژهاي طراحي و اجرايي گردد .به نظر
ميرسد شناسايي اين افراد به كمك پايگاههاي
دادهاي نظير اطالعات بانكي خانوار و همچنين
پايگاه رفاه ايرانيان امكانپذير باشد.
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ناخوشبختیرونقصنعت

تولید در ایران سال  1398در برزخ قرار دارد و اگر دیر
بجنبد یا بد حرکت کند به جهنم میرسد .این را اکثریت
کارشناسان میدانند و البته فعاالن صنعتی و اقتصادی
آن را از نزدیــک لمس میکنند .تولید صنعتی به ویژه
در دهههای اخیر در بدترین وضعیت به لحاظ ذهنیت
تصمیمگیران اصلی و سیاستگذاریهای ارزی ،پولی و
تجاری قرار گرفته است .ذهنیت مدیران ارشد اقتصادی
در دولتهای احمدینژاد و حتی روحانی این اســت
کــه این بخش از فعالیتهای اقتصادی حتی در فقدان
نوسازی تکنولوژیک که شکاف آن را با دنیای امروز به
بیشترین میزان رسیده اســت باید با کاالهای مشابه
خارجی رقابت کند که این آرزو هرگز برآورده نمیشود.
از طرف دیگر مدیران دولتهای ایران میخواهند که
کارخانهها با نرخ تورمی باال که در کشــورهای دیگر

هرگز تا این اندازه نبوده است ،قیمت تمام شده خود را
تثبیت کرده و نرخهای دولت خواسته را به فروش خود
تحمیل کنند که این نیز یک ناخوشبختی برای تولید
صنعتی به حســاب میآید .این مدیران دولتی برای
اینکه اراده خود را بر تولید تحمیل کنند از سازمانهای
نظارتی و از قانونها و مقررات بازدارنده استفاده کرده
و ســرکوب قیمتی را بر تولید تحمیل کردهاند و این
نیز یک ناخوشــبختی است .تحوالت نرخ ارز در ایران
به ویژه در دهه  1390و تصمیمهای دولتی برای مدیریت
این تحوالت بدترین سیاستگذاریها را بر صنعت تحمیل
کرده است و آنها را با سرگیجه مواجه کرده و این نیز یک
ناخوشبختی به حساب میآید .در پرونده حاضر رونق
تولید و دشــواریهای آن از سوی کارشناسان بررسی
شده است که میخوانید:
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الزامهای سیاستگذاری پولی در مسیر رونق تولید

حسین درودیان|
ســودمندی تزریق بیشتر پایه پولی منوط
به آن است که کمیت رشد کلهای پولی بر
مبنای محدودیتهای مقداری کنترل شده،
و کیفیت اعتبارات بانکی از طریق هدایت آن
به مقاصد رونقآفرین بهبود یابد.
رونق تولید عبارتی مترادف با رونق اقتصادی
است به این علت واضح که اساس یک اقتصاد،
تولید اســت .وضعیت رونق و رکود اقتصاد از
عوامل متعددی تأثیــر میپذیرد که در این
میان دولتها میکوشــند با سیاســتهای
اقتصادی درصــدد تأثیرگذاری مثبت بر آن
برآیند .سیاستهای مرسوم و متعارفِ اصلیِ در
اختیار دولت برای تحقق هدف رونق اقتصادی،
سیاست پولی و مالی است که میتوان سیاست
ارزی و تجاری را نیز به آن افزود.
سیاست پولی اثرگذاری وسیعی بر وضعیت
اقتصاد از حیث رونق و رکود دارد .متغیرهای
موضوع سیاســت پولی که بهطــور متعارف
شــامل نرخ بهره و کمیتهای پولی هستند،
نه بر یــک بخش یا یک فعالیت ،بلکه بر کل
اقتصاد اثر میگذارند .در اینکه سیاست پولیِ
معطــوف به رونق اقتصادی چه اجزایی دارد،
چندان ابهام بزرگی وجود ندارد .نرخهای بهره
مالیم و انعطاف در عرضه و دسترسی به پول
برای بخش تولید ،تدابیری است که به صورت
متعارف برای یک سیاســت پولیِ رونقمحور
قابل تجویز اســت .این اشــاره دارد به نوعی
گرایش انبساطی در عرضه پول پرقدرت توسط
بانک مرکــزی .تبعات منفی این رویکرد ،که
احتماال تقویت تقاضا و هزینههایی از جنس

تورم است ،ممکن است با شرایط فعلی اقتصاد
کشور سازگاری قابل قبولی نداشته باشد.
تورم یک متغیر اسمی است و آنچه بیش از
همه آن را مذموم میسازد ،بیثباتی و نوسانات
جهشی آن است؛ وضعیتی که عالوه بر افزایش
عدماطمینان ،فشاری سنگین به قدرت خرید
عمــوم وارد میکند .این نوع تورمها در ایران
معموالً تورمهای فشار هزینه از منشأ جهش
نرخ ارز هســتند .تجربه سه دورۀ تورم شدید
( ۹۱-۹۲ ،۷۳-۷۴و  )۹۷که هر سه با شوک
نــرخ ارز و ظهور فشــارهای تحریمی یا افت
قیمت صادرات نفت همراه بود داللت بر این
دارد که سال  ۱۳۹۸استعداد تورم باال از منشأ
فشار هزینه ندارد .این در حالی است که تبعات
رکودی تحریم ،باوقفه در حال ظهور و تشدید
اســت .از این رو اعطای وزن بیشتر به رونق
اقتصادی در برابر تورم موجه به نظر میرسد.
مســأله اصلی این است که در بستر کنونی
اقتصاد ایــران ،سیاســتهایی نظیر کاهش
نــرخ بهره که منتج از گرایش انبســاطی در
ال مستعد آن است
کلهای پولی اســت ،کام ً
ال
که اثربخشــی ضعیفی به جا گذاشته ،و عم ً
توســط جریانها و اهداف غیرمولد مصادره
شــود .این تصور که هر نوع انبســاط پولی و
کاهش نرخ بهره به ســود اقتصاد خواهد بود،
ادعایی گزاف اســت .سودمندی این ترتیبات
ال بستگی به «کیفیت» رشد
برای اقتصاد کام ً
نقدینگی از این محل و در درجهای پایینتر،
کمیت آن است.
ما دقیقاً نمیدانیــم برای کاهش نرخ بهره
بانکی به ارقام متناســب بــا رونق اقتصادی،

چه میزان پول پرقدرت باید تزریق شود .بیم
جدی وجود دارد که این کار ،انبساطی حجیم
و خــارج از کنترل را ایجاب کند .حتی اگر از
این مانع بگذریم ،نمیدانیم گشــایش برای
بانکها – مترادف با عرضۀ فعاالنه پایه پولی
و کاهش نرخ بهره  -موجب تجهیز پول ارزان
و جذاب برای کــدام بخشها و فعالیتهای
اقتصاد خواهد شد و نسبت آن با رونق تولید
چیست .بلکه حتی این شبهه وجود دارد که
انبساط پولی بدون در نظر گرفتن کیفیت آن
و بخشهایی که به این منابع دسترسی پیدا
خواهند کرد ،تنها به نفع وامگیرندگان کالنی
باشد که کســب و کار آنها نسبتی با رونق و
شــکوفایی اقتصاد ندارد وذینفعانی بزرگ در
این شیوه از انبساط پولی به شمار میروند.
از این رو باید این قید را وارد دانســت ،که
سودمندی گشایش برای نظام بانکی از طریق
تزریق فعاالنهتر و بیشــتر پایه پولی منوط به
آن اســت که کمیت رشــد کلهای پولی بر
مبنای محدودیتهای مقداری کنترل شده،
و کیفیت اعتبارات بانکی از طریق هدایت آن
به مقاصد رونقآفرین بهبود یابد .بدون تحقق
این الزامات ،گشایش و انبساط پولی به رشد
و رونق اقتصادی منجر نخواهد شد.
کار بــزرگ و ســخت در اینجــا ،کنترل
کمیتهای پولی نه از طریق گرایش انقباضی
و وضــع نرخهای بهــره باال (کــه ضدرونق
است) بلکه از طریق محدودیتهای مستقیم
مقداری اســت .کار بزرگ و سخت ،تضمین
رشد باکیفیت نقدینگی از طریق هدایت آن
به مقاصد مولد است.

رونق تولید با مدیریت تغییر
بایزید مردوخی
تحلیلگر ارشد صنعت
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من بيشتر به توســعه صنعتي ميپردازم و
اينكه توليد در كشور ما تحتتاثير چه عواملي،
بــه اين روز افتاده و چه عواملي را بايد اصالح
كرد .تغيير و تحولي كه توســعه صنعتي نام
گرفته ،فرآيندي است با ويژگيهايي كه مطرح

ميكنم و در صنعت ما كمتر به آنها توجه شده
است .اولين ويژگي ،كاربرد انديشه و نظر علمي
در امور مختلف است .افزايش بهرهوري توليد و
بازده كار ،عقبماندگيهاي فني و اقتصادي و
روابط عقبمانده اجتماعي ،افزايش اشتغال و
استخدام نيروي انساني بيشتر در فعاليتهاي
صنعتي ،افزايش مستمر درآمد سرانه و رفاه،
تغيير توليدات جامعه و پشــت سر گذاشتن
مراحل مزيت نسبي از توليد كاالهاي وابسته
به منابع به كاالهاي كاربر و سپس به كاالهاي

سرمايه بر و در نهايت به كاالهاي مهارتبر ،از
ديگر ويژگيهاســت .همچنين توليد و عرضه
كاالهاي بادوام در محــدوده بودجه از جمله
ويژگيهاي توسعه صنعتي است.
تجربه نشــان داده توســعه صنعتي در هر
فضايي تحقق پيدا ميكند .فضاي مناســب
براي توســعه صنعتي ،فضايي اســت كه در
آن سه نوع سرمايهگذاري به سهولت صورت
ميگيرد .اولين سرمايهگذاري ،سرمايهگذاري
فيزيكي و تشــكيل سرمايه در ماشينآالت و
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رونق تولید در گرو آزادسازی بخش خصوصی
رضا ویسه
تحلیلگر ارشد صنعت
چالشهاي توليــد و راهكار خروج از بحران
واحدهــاي توليــدي ،موضوعي بــود كه در
نشست رونق توليد؛ بايدها و نبايدها در مركز
پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري سازمان برنامه
و بودجه كشور مورد بررسي قرار گرفت .در اين
نشست ،ضمن بررسي وضعيت صنايع و توليد
كشور ،پيشنهاداتي همچون تشكيل ستاد ويژه
فرماندهي صادرات غيرنفتــي و ايجاد برنامه
مديريت تغيير مطرح شد .رونق توليد ،موضوع
جديدي نيســت؛ موضوع مستمر و هميشگي
بــوده و جزء دغدغههــاي اصلي بحث اقتصاد
مقاومتي است.
اما دو مساله حاد به تازگي به آن اضافه شده
و آن نيز به دليل تحريمها اســت .يك مساله،
ارز است كه تمام بخش توليد را تحت تاثير قرار
داده اســت .موضوع دوم ،نقدينگي است كه با
توجه به شرايط تورمي و تغيير نرخ ارز و مواد
اوليه ،ســرمايه در گردش واحدهاي توليدي،
مســاله اصلي امروز آنها شــده است .در اين
ميان ،موضوع مهم اين اســت كه چند درصد
ســهم توليد مربوط به دولتيها و چند درصد
مربوط به شــبه دولتيها و چند درصد مربوط
به خصوصيها است؟!
آخرين آماري كه با كمك ســازمان برنامه و
بودجه و وزارت اقتصاد طي ســالهاي  ۹۲تا
 ۹۶تهيه كرديم ،نشــان ميدهد بيش از ۷۵
تجهيزات است .همچنين ،سرمايهگذاري در
سرمايه انساني است ،يعني آموزش ،بهداشت
و آزاديهاي انساني.
به نظر ميرســد اگر فقط بــا نگاه بنگاه يا
يك ســازمان به توليد نــگاه كنيم ،به جايي
نميرسيم .ما بايد در مسائل جديِ نظام تدبي ِر
بخش صنعت ،فكر كنيم و تمام نظاماتي كه
با صنعت و توليد سر و كار دارند ،دستكاري
كنيم تا توليد صنعتي صورت گيرد .استراتژي
توســعه صنعتي هم اگر داشتيم ،در شرايط
فعلي ديگر صحبت از آن نميشــود .ما فقط
نگران اين هســتيم كه چگونــه ارز را براي

درصــد بخش توليد و ثروت ملــي در اختيار
دولتيها است .به عبارتي ،ما يك حرفي تحت
عنــوان توليد ملي ميزنيم ،اما مديران دولتي
بايــد رونق توليــد را انجام دهنــد .در بخش
شبهدولتي نيز مديران دولتي منصوب هستند.
از ســوي ديگر ،بخش عمدهاي از ثروت بخش
خصوصي را بخش دولتــي به گروگان گرفته
اســت و با مديريت دولتــي ميخواهيم رونق
توليد ايجاد كنيم.
پيوســتهاي بودجــه را كه نــگاه ميكنيم،
ميبينيم كه ترازشــان زيانده اســت .حاال ما
چطور در يك نظــام اقتصادي كه بخش اعظم
ثروت در اختيــار دولت و شبهدولتيهاســت،
ميخواهيم رونق ايجاد كنيــم .تقريبا ميتوان
گفت اكثر شركتهاي بزرگ توليدي كه سهامي
عام هستند ،بهطور مستقيم و غيرمستقيم وابسته
بــه دولت هســتند و مديران آنهــا را دولت يا
سازمانهاي وابسته به دولت تعيين ميكند .البته
اگر ما در شرايط عادي بوديم و تحريم نبوديم ،اين
شركتها وضعيت بحراني داشتند .حاال االن كه
بهانه هم دارند كه ارز نداريم و نقدينگي نداريم.
بر اين اساس ،بايد تكليف شركتهاي دولتي و
شبهدولتي روشن شود؛ وگرنه االن هر چقدر هم
در شرایط بحراني بياييم منابع به اين شركتها
بدهيم ،منابع را روي زيانهاي قبل انباشــته
ميكننــد؛ اتفاق ديگري نميافتد .رونق توليد
بايــد در يك فضاي رقابتي و با فعاليت بخش
خصوصي و نظارت دولت صورت گيرد .اين فضا
در حــال حاضر اصال وجود ندارد .بنابراين من
فكر ميكنم كه مــا بايد نحوه اداره بنگاههاي
دولتي را حل و فصل كنيم.

وارداتِ مورد نياز بخش صنعت تأمين كنيم
و چگونه نقدينگي بــراي گردش چرخهاي
صنعتي فراهم كنيم .بر اين اســاس ،صحبت
از استراتژي در حال حاضر شايد موضوعيت
نداشــته باشد .نظام صنعتي بايد مورد توجه
قــرار گيرد .اگر قرار اســت مــا رونق توليد
داشته باشيم ،بايد به اين موضوع توجه كنيم
كه صنعت يك بنگاه نيســت كه ما مدير آن
باشــيم و به عنوان مدير تصميم بگيريم كه
چقدر سرمايهگذاري و توليد كنيم.
آيا صرفا ما با تكيه بر روي تعيين نرخ رشد،
ميــزان نقدينگي مورد نيــاز و ارز مورد نياز

حدود  ۲سال قبل با كمك دوستاني كه در
دبيرخانه اقتصاد مقاومتي بودند ،طرحي را تهيه
كرديم و به رئيسجمهور ارائه شد .در اين طرح
پيشنهاد شد شــركتهاي دولتي براي اينكه
بازدهي داشــته باشند ،بايد حاكميت شركتي
بــر آنها حاكم شــود و دوم اينكه مديران آنها
توسط مديران سياسي انتخاب نشوند و توسط
مديران حرفهاي انتخاب شوند و برمبناي سود
و زيان بايد باشــد .در عين حال ،يك سازماني
را هم پيشنهاد داديم كه بشود اين كار را انجام
داد و شركتهاي دولتي زيرنظر صندوق بزرگي
تحــت عنوان هلدينگ قــرار گيرند و زيرنظر
دستگاههاي اجرايي نباشند.
ما تا اين مســاله را حل نكنيم ،نميشــود
رونق توليد ايجاد كرد .بخش  ۲۵درصدي هم
كه كار توليــدي انجام ميدهند ،با تب كردن
بخــش دولتي ،تب ميكنند .زيرا يا مواد اوليه
را از دولــت ميخرند يا محصــول خود را به
دولت ميفروشند يا تحت اثر مجوزها و بايدها
و نبايدهــاي دولت هســتند .در حال حاضر
فروش نفت در شــرايط حاد قرار دارد و ذخاير
ارز محدود اســت .تنها راه جايگزيني درآمد
ارزي نيز صادرات غيرنفتي است .صادرات در
شرايط تحريم نياز به چابكي ،ريسك و مقابله با
تحريم دارد كه عموما مديران وابسته به دولت
نميتوانند اين كار را انجام دهند .براي اين كار
نياز است كه دولت براي صادرات غيرنفتي ستاد
فرماندهي ويژه ايجاد كند و اين ستاد براساس
شــاخص رشد صادرات و سود و زيان ،مديران
را عزل و نصب كند .اگر اين كار انجام شــود،
موفق خواهيم بود.

ميتوانيم به جايي برسيم؟ در حال حاضر اگر
به واحدهاي توليدي دولتي ارز هم بدهيم ،باز
هم به جايي نخواهند رسيد .فضاي سياستي
صنعــت ايران با وجود برخــورداري اقتصاد
كشور ،فضاي مناسب براي شكوفايي صنعتي
نبوده اســت .به نظر ميرسد دو عامل اصلي،
بازدارنده توسعه صنعتي كشور بوده و خواهد
بــود .فقدان نظــام تدبير شايســته و غفلت
ســرمايه اجتماعي ،اين دو عامل هستند .بر
اين اساس ،در سالي كه رونق توليد در دستور
كار همه قوا قرار گرفته ،ما به برنامه مديريت
تغيير نياز داريم.
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تولید و نارساییهای ساختاری

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاروزی ایران
روز دوشنبه  20اردیبهشت ماه میزبان وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین وزیر اقتصاد
و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و نمایندگان
نهادهای حاضر در شورای گفتوگو بود .یکی
از دستورهای جلســه این نشست موضوع
تنگناهای تولید بود .نوشته حاضر به صورت
تیتروار ،چالشها و مشکالت تولید صنعتی
را بررسی کرده است .بررسی حاضر از سوی
معاونت اقتصادی اتاق انجام و در نشست شورای
گفتوگو به بحث گذاشته شد .راهکارهای اتاق
نیز در این نوشته آمده است که میخوانید:
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مشکالت ساختاری تولید
 -1عدم جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب
* ســودآوری باالی فعالیتهای ســوداگری در
بازارهای رقیب تولید (مســکن ،طال ،ارز و )...و عدم
پرداخت مالیات.
* باال بودن هزینههای سربار تولید
* عــدم ثبــات سیاســی و کاهــش قابلیــت
پیشبینیپذیری اقتصاد
* کســب رتبه  117کشور در ثبات اقتصاد کالن
از میان  140کشور بر اساس شاخص رقابتپذیری
( 2018امارات ،قطر و عربستان در جایگاه اول در این
زیرشاخص قرار دارند)
* حجــم قاچاق ورودی  12میلیارد دالر و حجم
قاچاق خرجی  900میلیون دالر در ســال ،1396
برآورد شده است.
* بر اســاس گزارش وزارت اقتصاد ،حجم اقتصاد
زیرزمینی در ســال  1396معادل  35درصد تولید
ناخالص داخلی برآورد شــده اســت و متوسط فرار
مالیاتی طــی دوره  1360-1396معادل  35درصد
درآمدهای مالیاتی محاسبه شده است.
 -2تکمحصولی بودن اقتصاد و تأثیرپذیری
اقتصاد کشور
* وابستگی باالی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل
از صادرات نفــت (بخش نفت موتور محرک اقتصاد
کشور) :سهم  70درصدی صادرات نفتی از کل صادرات
کشور طی دوره ده ساله  1388الی سه ماهه 1397
* وابســتگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و
تأثیرپذیری آن از متغییر برونزای قیمت نفت :سهم
 35.5درصــدی نفت از کل درآمدهای تحقق یافته
دولت طی سالهای  1388الی  9ماهه 1397
-3عدموجودسنداستراتژیتوسعهصنعتی.
غیربرنامهای و غیرهدفمند بودن حمایتهای صورت
گرفته و اتالف منابع

بررسی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن
است که علیرغم تصویب انواع قوانین حمایتی در
قالب آییننامهها و قوانین که با هدف تسهیل تولید
و با نظرسنجی از بخش خصوصی تاکنون تدوین
شدهاند ،عمده این قوانین ماهیت بخشی ،منطقهای
و غیربرنامه داشته و هدف اصلی آنها سودآورسازی
یا کاهش زیاندهی برخی فعالیتهای اقتصادی
بوده است.
 -4وابستگی ساختاری تولید کشور به واردات
مواد اولیه ،کاراهای واسطهای و سرمایهای
* وابستگی بیش از  77درصدی تولید به واردات
مواد اولیه ،کاالهای واســطهای و ســرمایهای طی
سالهای  1388الی 1397
* ضربهپذیری واحدهای تولیدی در مقابل هر نوع
شــوک خارجی مانند تحریمها و ایجاد محدودیت
برای واردات کشور
-5تعددقوانین،عدمثباتوپیشبینیپذیری
اقتصاد
* افزایش ناامنی اقتصادی و ترجیح فعاالن اقتصادی
به مالحظات کوتاهمدت در مقابل مالحظات بلندمدت
* بر اســاس گزارش رقابتپذیری  ،2018ایران
در شــاخص دستوپاگیر بودن و بار مقررات دولتی
در جایگاه  07از بین  140کشور قرار گرفته است.
 -6فساد گسترده
* از بیــن بردن فرصت رقابــت عادالنه و افزایش
شرایط نابرابری برای فعاالن اقتصادی
کسب رتبه  130در بین  180کشور در شاخصادراک فساد در سال 2017
 بر اساس گزارشهای پایش ملی محیط کسبو کار معاونت اقتصادی اتاق ایران ،از تابستان  97تا
انتهای سال گذشته ،فساد به پنجمین مانع محیط

کسب و کار کشورمبدل گشته
 توزیع  50هزار میلیــارد تومان رانت در فاصلهماههــای خرداد تا مرداد  97بــه دلیل وجود نظام
نرخ ارز چندگانه (گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)
 -7ارتباط ضعیف نظام تامین مالی و بخش
تولید
* رشــد  26درصدی نقدینگی ومتوســط رشد
اقتصادی بدون نفت  2.2در دوره  10ساله 87-96
* دشــواری تامین مالی از بانکها طی  10فصل
منتهی به زمستان  97یکی از  3کشور اول محیط
کسب و کار کشور
* مشکل تامین مالی علت تعطیلی قریب به 70
درصد بنگاههای کوچک و متوسط طی دوره  70تا 95
(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران)
* سهم بخشهای مولد کشاورزی ،صنعت و معدن
از تسهیالت اعطایی بانکها در دوره زمانی  1390الی
 1397به طور متوسط کمتر از  40درصد
* کاهش سهم بخش کشاورزی از تسهیالت اعطایی
نظام بانگی از  8.58درصد در سال  1390به 7.56
درصد در سال 1397
* کاهش سهم بخش صنعت و معدن از  31.55در
سال  1390به  27درصد در سال 1397
 -8فشار مالیاتی بر تولید
* سهم  38درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی از
کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته طی دوره 1388
الی  9ماهه 1397
* طــی ایــن دوره مالیات بر اشــخاص حقوقی
غیردولتی با متوســط سهم  59درصد ،عمدهترین
جزء مالیات بر اشخاص حقوقی است.
* درحالیکه به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور
در طی شــش ســال اخیر این انتظار میرفت که
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در خصــوص مالیات بخشهای تولیدی – صنعتی
بازنگریهایی صورت گیرد و در مقابل بخشهایی که
به نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل
شفاف نبودن سیستم درآمدزایی (همانند فعالیتهای
داللی ،ســوداگری و )...در دایره شمول مالیات قرار
نمیگرفتند ،مورد هدف قرار گیرند.
 -9ضعف زیرساختها
* بر اســاس گزارش رقابتپذیری  2018جایگاه
 76در میان  140کشــور در شاخص زیرساختها،
همرده کشورهایی مثل ویتنام ،ارمنستان ،جمهوری
دومینیکن ،کاستاریکا و مولداوی
* خدمــات حمل و نقل هوایــی (جایگاه ،)121
انتقال برق (جایگاه  ،)95قابل اطمینان بودن تامین
بــرق (جایگاه  ،)85نرخ برقرســانی (جایگاه ،)79
کارایی خدمات بندری (جایگاه  )75و کیفیت جاده
(جایگاه )71
 -10انحصار
* ساختار انحصاری صنایع بزرگ مبتنی بر منابع
زیرزمینی و مزیتهای انرژی (پتروشیمی ،پاالیشی،
فوالد ،مس و آلومینیوم)
* کســب جایگاه  76از میان  140کشور دنیا در
شاخص میزان وجود بنگاههای مسلط بر بازار بر اساس
گزارش رقابتپذیری 2018
* امارات ،هند ،عربستان ،پاکستان و روسیه در این
زمینه به ترتیب رتبههای  53 ،26 ،21 ،18و  63را
کسب نمودهاند.
* فوالد مبارکه در ســال  1397به تنهای انحصار
تولید  61.7درصد از تولیــد محصوالت فوالدی را
داشته است.
* فوالد خوزســتان در سال  1397انحصار تولید
 42.3درصد از تولید فوالد خام را داشته است.
 -11کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم
به سیاستگذاریهای دولت
* کســب جایــگاه  66در میان  140کشــور در
زیرشــاخص ســرمایه اجتماعی بر اساس گزارش
رقابتپذیری در سال  2018و امارات در جایگاه 27
و قطر در جایگاه 32
راهکارهای رونق تولید
 -1جذابیت بخشــی به تولید در مقایسه با
بازارهای رقیب
* اصالح ساختار نهادی ضد تولید اقتصاد و باال بردن
هزین ه فعالیتهای غیرمولد از طریق:
 اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (معامالت مسکن،خودروی لوسک ،ارز ،سکه و طال ،سپردههای بانکی
و اوراق بهادار)
 اجرایی نمودن سامانه اسکان امالک ایرانیان و اخذمالیات از خانههای خالی در راستای افزایش عرضه و
کالهش تقاضای سرمایهگذاری مسکن

 شفاف کردن معامالت ارزی صرافیها و بانکها اخذ مالیات از درآمدهای پنهان و کسبوکارهایرقیب تولید از طریق نصب صندوق مکانیزه فروش و
کارتخوان در همه مراکز کسب و کار ،شناسنامهدار
کــردن همه تراکنشهای بانکی و تلفیق بانکهای
اطالعاتی موجود
 مشروط نمودن معافیتها و تخفیفهای مالیاتیاصناف به استفادهاز صندوقهای مکانیزه فروش
* کاهش هزینههای سربار تولید از طریق:
 افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت مانند کاهشتصمیمات خلقالساعه و تولیدکننده نااطمینانی برای
بخشهای تولیدی و صاحبان کسب و کار
* کاهش هزینههای مبادله و حذف ریسکهای
سیستماتیک از طریق:
 تنشزدایــی در تعامــات بینالمللی از طریقارتقای دیپلماســی تجاری کشور و پررنگتر شدن
نقش حاکمیت در تعامل با کشورهای طرف تجاری با
کشورهای منطقه ،چین وهند در راستای بسترسازی
برای فعالیت فعاالن اقتصادی
 هماهنگی بین سیاست خارجی و داخلی و ارتقایهماهنگی بین دستگاههای اجرایی
* مقابله با قاچاق و کاهش سودآوری آن از طریق:
 مقابله با پولشویی و شفاف سازی حوالههای ارزیاز طریق مشمول کردن آنها در قانون مالیات بر ارزش
افزوده هر چند با نرخ ترجیحی یا صفر
* اصالح قوانین و مقررات در جهت کاهش موانع
فعالیتهای مولد مانند کاهش گریزگاههای مالیاتی،
اصالح ترازنامه بانکها
* اصالح سیستم پاداشدهی و قاعدهگذاری به نفع
تولید از طریق مبارزه جدی با پدیده فســاد ،بهبود
محیط کســب و کار ،حفظ حقوق مالکیت و بهبود
قوانین و مقررات درجهت منافع بخشهای تولیدی
* ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع بخشی و
گروهی بر گروههای منفعتجوی خاص (بخشهای
غیرمولد و رانتجویان) در تصویب و اجرای نابرابر این
قوانین و مقررات
* تاســیس کانونهــای بازاریابی تخصصی برای
کشورهای هدف در راستای توسعه صادرات بخش
خصوصی
 -2رهایــی از تکمحصولی بودن اقتصاد و
تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ایجاد
شده در قیمت نفت
* پیگیری برنامهای منظم و مشخص برای کاهش
ســهم درآمدهای نفتی در بودجه ساالنه با اصالح
فرآیند بودجهریزی از طریق:
 بازنگری در ســاختار هزینه دولت و حذف کلیهبودجههای تخصیصی به امور غیرضروری
 به رسمیت شناختن دولت الکترونیک در راستایارتقای شفافیت

 مشــروط ســاختن تخصیصهای بودجهای بهدستگاهها ،بر اساس میزان درآمدزایی و اثرگذاری آنها
در اقتصاد (بودجهریزی بر مبنای عملکرد)
 بازنگری در ساختار شرکتهای دولتی* گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان
از طریق:
 اصالح محیط حقوقی ،محیط آموزشی ،محیطعلمی و محیط فناوری و نوآوری کسب و کار
 اصالح حقوق مالکیت معنوی* تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی از طریق:
 تنوع در کاالهای صادراتی صنعتی با ارزش افزوده نیازســنجی بازارهــای هدف جدیــد (رویکردمتنوعســازی شــرکای تجاری) در راستای تولید
کاالهای صادراتی جدید
 -3تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی
* تدوین اســتراتژی توســعه صنعتــی تعیین
اولویتهای تولیدی با مالحظات زیر:
 به دور از تصمیمات بیبرنامه ،کوتاهمدت و بعضامتاثر از اقتصاد سیاســی رانتی با همکاری نخبگان
دانشگاهی ،استراتژیستها و آیندهپژوهان کشور
 گزینش صنایع پیشــرو (مبتنی بر برنامه) برایارتقای جایگاه کشور در تقسیم کار بینالمللی
 شناسایی موانع فعالیت صنایع انتخابی حمایتها باید هدفمند ،مشروط ،مدتدار و درطول زمان کاهنده باشند.
 وجود ســازوکار بارخورد ،یادگیری و اصالح درحمایتها به صورت فرآیندی دائمی از طریق تعامل
مستمر با فعاالن بخش خصوصی صنعت مربوطه
 استراتژی خروج باید از ابتدا مشخص گردد تا ازوابستگی دائمی صنایع به حمایت ،جلوگیری شود.
 لزوم وجود اراده سیاسی در باالترین سطوح درتدوین استراتژی توسعه و حمایت از نهادهای مجری
در سطوح یادشده
* پرهیز از ارائه طرح با موضوع حمایت از تولید
 -4ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد
* اقتصاد سیاستهای ارزی ثباتساز شامل:
 اتخاذ سیاست تکنرخی مبتنی بر سازوکارهایبازار و شفافسازی سیاست ارزی کشور در بلندمدت
از طریق حذف ارز دولتی با نرخ ترجیحی و حرکت
به سوی حذف شکاف بین نرخ بازار نیما و بازار آزاد
 زمینهسازی در خصوص پوشش ریسک نوساناتنرخ ارز برای فعالین اقتصادی (اجرایی شدن تبصره
 3ماده  2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر) تعدیل
تدریجی نرخ ارز رسمی و جلوگیری از انتقال شوکها
و بیثباتی جهانی به اقتصاد کشور
* اتخاذ سیاستهای مالی ثباتساز شامل:
 ایجاد انضباط مالی پایدارسازی منابع بودجه دولت -کاهش هزینههای غیرضرور دولت
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 فروش داراییها و اموال دولتی بالاستفاده و کمبازده کاستن از ابعاد تصدیگری بخش عمومی.* پرهیــز از تصویب قوانین و مقررات جدید و در
عوض ،تمرکز بر نظارت بر اجرای صحیح و درســت
قوانین موجود
* اتخاذ سیاستهای پولی ثباتساز شامل:
 کنترل رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم ایجاد انضباط در سیستم بانکی کاستن از نرخ سود تسهیالت به طریق غیردستوری* افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد از طریق:
 برقراری امنیت اقتصادی و سیاسی وضع قوانین ساده ،صریح و غیرمتناقض شفافیت در توزیع و تخصیص ارز شفافسازی نحوه توزیع منابع بانکی انتشــار به موقع مقررات و رویهها (اجرایی شدهماده  24قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)
 اعالم به موقــع دولت در خصوص مناقصهها ومزایدهها (اجرای ماده  19قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار)
 شفافســازی دالیل ترک تشریفات مناقصه درقراردادهــای دولتی (اجرای مــاده  21قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کار)
 انتشار به موقع آمار و اطالعات اقتصادی شفافســازی نحوه هزینهکرد بودجه از طریقکاهش ردیفهای متفرقه بودجه ،بررسی دقیق بودجه
شرکتهای دولتی و...
 -5مبارزه با فساد
* افزایش اســتقالل و کارآمــدی قوه قضاییه در
راستای مبارزه با فساد
* افزایش هزینههای ارتکاب فساد
* اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهادهای
سیاسی از طریق نظام پیگرد قانونی سالم و مستقل
(الزام آنها به پاسخگویی به مردم)
* کاهش بروکراســی ناکارآمد و پیچیده و حذف
زمینههای پرداخت رشوه
* اجرایی نمودن ماده  29قانون برنامه ششم
* توسعه دولت الکترونیک در راستای الکترونیکی
کردن فرآیندههای صدور مجوز
 -6نظام تامین مالی در خدمت تولید
* طراحی سازوکار تامین مالی توسعهای
* اصالح نظام بانکی همراستا با تقویت بدنه وبخش
مولد و بنگاههای کوچک و متوسط و انطباق قوانین
سیستم بانکی با قوانین بینالمللی بانکی
* نظارت بر نحوه تسهیالتدهی بانکها
* سیاستگذاری در راستای افزایش انگیزه بنگاهها
برای استفاده از منابع بازار سرمایه به جای منابع
بانکی (معرفــی ابزارهای مالی جدید با توجه به
نیازهای متفاوت بنگاهها و گسترش بازارهای اولیه
و ثانویه اوراق بهادار)

* بهکارگیری جایگزینهای سوئیفت ،رمز ارزها و
دیگر روشهای نوین دور زدن تحریمها در راستای
تسهیل مبادله پولی با شرکای اصلی تجاری
* تســهیل مقررات تامین مالی از بازار ســرمایه
شامل عرضه اولیه شرکتها و نیز فروش اوراق توسط
واحدهای تولیدی حتی کوچک
* حل مساله داراییهای سمی بانکها
* برنامهریزی برای بازپرداخت بدهی بخش دولتی
به نظام بانکی
 -7کاستن فشار مالیاتی بر تولید
* اصالح سیستم مالیاتستانی از طریق:
 بازتعریــف و برقراری نظام مالیاتی انعطافپذیرمتناسب با چرخههای تجاری
 در نظر گرفتن مشوق برای بنگاههای اقتصادیفعال در شــرایط رکودی (مشوقهایی نظیر اعطای
معافیتهای مالیاتی)
 تسریع در تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده تسهیل در پرداخت مالیاتها به واسطه گسترشخدمــات الکرونیــک و سادهســازی پرداختها و
سادهسازی و قابل فهم نمودن قوانین مالیاتی
 یکسانسازی بانک اطالعات مبنا و فرآیندها دررسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم
مودیان مالیاتی
 اجرای طرح جامع مالیاتی پیادهسازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اتخــاذ رویه واحد در اخــذ مالیات از بنگاههایخصوصی ،شبهدولتی و نهادهای عمومی
 گسترش پایههای مالیاتی طراحی قوانین مالیاتیمتناسب با بنگاههای کوچک و متوسط
 یکسانسازی بانک اطالعات مبنا و فرآیندها درمالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم
* قبول ضمانتنامه مالیاتی ازمودیان توسط سازمان
امور مالیاتی بابت خرید و فروشهای مدتدار و نسیه
در راستای کاهش بحران سرمایه در گردش
 -8مقابله با انحصار
* حذف انحصار در صنایع باالدســتی رقابتپذیر
نمودن زنجیره ارزش صنایع از طریق:
 طراحی و ایجاد یک نهاد رگوالتوری (تنظیمگربخشی) غیرمنتفع ،مستقل از ذینفعان (از جمله دولت)
و قدرتمند و با ضمانت اجرای مناسب در حوزه تامین،
قیمتگذاری و خوراک صنایع پتروشیمی و تنظیم
مقررات بخشی ،جهت تضمین منافع تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان و جذب سرمایهگذاری
 لغو معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیهپتروشیمی ،پاالیشی و فلزات پایه در راستای تامین
مواد اولیه صنایع پاییندستی و مکمل آنها
 توقــف جزئی یا کلی اســترداد مالیات ارزشافزوده در صادرات مواد اولیه (نفت ،گاز ،پاالیشی،
پتروشــیمی ،مس ،فوالد و آلومینیوم) (نیازمند

تشــکیل کارگروهی مشــابه کارگروه ماده 141
قانون مالیاتهای مســتقیم به منظور بررسی و
تصمیمگیری مورد به مورد)
 حذف سایر مشوقهای صادراتی – از جملهجوایز صادراتی ،انتخاب بــه عنوان صادرکننده
نمونه و غیره – برای صنایع فوقالذکر و تخصیص
منابع آن به تشویق صنایع مکمل (صنایع کوچک
و متوسط)
 طراحی مشوقها و الزاماتی در راستای نوآوری،تحقق و توسعه و سازگاری با محیط زیست برای
صنایع بزرگ در راســتای تجاریسازی فناوریها
و بهــرهوری بیشــتر و حداقلســازی مخاطرات
محیطزیستی (اســتفاده از ظرفیت ماه  12قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیــر و ارتقای نظام مالی
کشور مصوب )1394
 کاهــش حداقــل حقــوق ورودی وســود بازرگانــی مــواد اولیه تولیــد داخل
(محصــوالت صنایع باالدســتی) به ســطح
صفــر در راســتای رقابتی نگه داشــتن بازار
مواد اولیه از طریق اصالح قانون امور گمرکی
 توقــف کلیه مداخــات دســتوری دولت درقیمتگذاری ،عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع و
واگذاری تنظیمگری مربوطه به رگوالتور پس از انجام
اقدامات فوقالذکر
 اصــاح و ترویج ابزار بورس کاال و فعالســازیابزارهای مالی بازار ســرمایه مانند آتیها ،فورواردها
و ...جهت تســهیم ریسک تجاری در راستای سوق
یافتن از معامالت فیزیکی در بورس کاال به ســمت
معامالت کاغذی
 -9بهبود وضعیت زیرساختها
* تامین و بهبود زیرســاختهای پشتیبان تولید
(تامین آب ،برق ،ارتباطات ،بهداشت ،حمل و نقل و)...
* تســریع در اتمام طرحهای عمرانی نیمهتمام و
استفاده حداکثری از ظرفیتهای مشارکت عمومی
– خصوصی در اتمام طرحهای عمرانی
 -10افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم
به سیاستگذاریهای دولت
* زمینهســازی بــرای جلب اعتمــاد عمومی و
شــکلگیری اجماع سیاسی در خصوص اصالحات
اقتصادی
* تدوین و پیادهســازی طرح جامع و مدون برای
سنجش و پایش مداوم وضعیت سرمایه اجتماعی و
شاخصهای مرتبط
* فضاسازی جهت مشارکت فکری صاحبنظران
حوزه علوم اجتماعی (اقتصاددانان و جامعهشناسی)
در راستای تقویت سرمایه اجتماعی
* التزام به اجرای ماده  24قانون بهبود مســتمر
محیط کسب و کار در راستای بهبود اعتماد فعالین
اقتصادی به دستگاه سیاستگذار
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رونق تولید :زمینه ،مسائل و لوازم

عبداهلل قنبرلو|
طبق اصل  110قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران ،رهبری نظام ،مرجع اصلی تعیین سیاستهای
کلی و نظارت بر حسن اجرای آنهاست .انتخاب شعار
برای سال یکی از سازوکاری تعیین سیاستهای کلی
نظام است که طی دهههای اخیر توسط رهبر معظم
انقالب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .انتخاب
شعار واکنشی به مسائل اساسی و کمبودهای کالن
کشور است که رســیدگی به آنها اولویت دارد .طی
دهه اخیر ،به سبب معضالت اقتصادی مداومی که در
اقتصاد ایران وجود داشته و بعضا حالت بحرانی پیدا
کرده ،اغلب شعارهای انتخاب شده نیز جهتگیری
اقتصادی داشــتهاند .انتخاب شــعار «رونق تولید»
میتواند بدین معنی باشد که تولید و رشد در مقام
موتور محرک اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده
و بنابراین ،نیازمند توجه ویژه فراگیر است.
بیتردید ،صرف رســانهای کردن وتبلیغ شــعار
نمیتواند هدف شعار را برآورده کند .الزم است نهادها
و دستگاههای مختلف دولتی هر کدام به سهم خود
در این زمینه برنامهریزی کرده و در استفاده از منابع
و ظرفیتهــای خویش اهتمام خاصی روی موضوع
رونق تولید در کشور داشته باشند .به عالوه ،از جامعه
نیــز انتظار میرود در تعامل با بازار و دولت ،اهمیت
راهبردی رونق تولید را مد نظر داشته باشد .در این
صورت ،میتوان امیدوار بود آشفتگیهای اقتصادی
کشــور تحت کنترل درآمده و اوضــاع به تدریج به
سمت عادی شدن سوق یابد .در عمل،تحقق چنین
هدفی نیازمند پیششرطها و لوازمی است که بدون
توجه و رسیدگی به آنها ممکن است موضوع ضرورت
رونق تولید از مرحله ترویج رسانهای و طرح نظرات
کارشناســی چندان فراتر نرود .از این رو ،در نوشتار
حاضر تالش میشــود با بررسی واقعیتهای عریان
مربوط به اقتصاد و تولید مالی ،مسائل و لوازم رونق
تولید مورد تحلیل قرار گیرد.
برآوردها از اقتصاد ایران در سال 1398
با توجه به شرایط پرتالطمی که در سال  1397بر
اقتصاد ایران حاکم بود ،بسیاری از قرآوردها در مورد
چشمانداز اقتصاد ایران در سال  1398بدبینانه است.
بر اســاس برآوردی که صندوق بینالمللی پول ارائه
کرده ،رشــد اقتصادی ایران در سال  2019حدود 6
درصد کاهش خواهد داشت .این سازمان نرخ تورم و
بیکاری را برای سال  2019به ترتیب  37.2و 15.4
درصد پیشبینی کرده است .البته صندوق این نکته را
نیز مد نظر داشته که رویدادهای مثبت مثل گشایش
در مساله تحریمها سبب خواهد شد افت رشد کمتر

شده و هم نرخ تورم و بیکاری کمتر از برآورد مذکور
باشد .پیشبینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران
در ســال  2019کمی متفاوت است .کاهش رشدی
که این سازمان تخمین زده ،نزدیک  4درصد است.
پیشبینی مراکز پژوهشــی و محققان داخلی
نیــز کم و بیش بدبینامه اســت .طبق بررســی
مرکز پژوهشهای مجلس ،در صورت ادامه وضع
موجود ،رشــد اقتصادی ایران در سال  1398در
بهترین حالت منفی  4.5و در بدترین حالت منفی
 5.5درصد خواهد بود .مهمترین عاملی که سبب
افت رشد خواهد شد ،کاهش شدید صادرات نفت
و در عین حال مشــکالت دریافت ما به ازاء نقدی
یا غیرنقدی صادرات است .البته اختالل در صدور
نفــت به معنی عادی بودن وضع ســایر بخشها
نیســت .تورم شدیدی که به دنبال جهش نرخ ارز
رخ داده ،باعث موج جدیدی از رکود خواهد شــد.
بنابراین اقتصاد ایران در سال  1398و شاید 1399
با یک رکود تورمی ملموسی درگیر خواهد بود .در
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز این قید در
نظر گرفته شــده که حتی در صورت ادامه وضع
موجود با اعمال به برنامه فعاالنه ضد تحریم – که
توسط این مرکز تدوین شده،ولی در دسترس عموم
نیست – میشود تا حدی به کاهش وخامت اوضا
در سالهای آتی کمک کرد.
در سال  ،1398بخشهای مختلف اقتصاد ایران
با رکود مواجه خواهد شد .البته شدت و ضعف آن
در حوزههای مختلف متفاوت است .طبق پیشبینی
مرکز پژوهشهای مجلس ،بخش کشــاورزی در
سال آینده رشد بیشــتری را تجربه خواهد کرد.
از یک ســو ،وابستگی بخش کشاورزی به واردات
کاالهای واســطهای و سرمایهای به نسبت کمتر

اســت و از ســوی دیگر ،بهبود وضع بارندگی در
سال زراعی جدید به کمک این بخش خواهد آمد.
در صورتیکه دولت بتواند با مدیریت تحریمها آسیب
آنها به بخشهای غیرنفتی را کاهش دهد ،این امکان
وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب
بخش نفت مثبت باشــد .اما با توجه به وابستگی
شدید اقتصاد کشور به نفت ،عملکرد کلی اقتصاد
منفی خواهد بود .برآوردهای کلی حاکی از آن است
که نرخ دالر بین  12تا 15هزار دالر در نوسان باشد.
البته در صورت کنترل بازار ارز این امکان وجود دارد
که دالر در کانال  12هزار و حتی شاید کمی پایینتر
باقی بماند که نتیجه آن ثبات نسبی خواهد بود اما
در نرخهای باال تالطم بیشتری ایجاد خواهد کرد.
چنانکه از نکات فوق فهم میشد ،سال پیش رو در
صورت تداوم وضع موجود سالی سخت برای اقتصاد
ایران خواهد بود .حال ،برای کنترل اوضاع دو راه پیش
روی ایران قرار دارد :نخست ،تالش برای رفع تحریمها
و دوم ،تالش برای کاهش آثار منفی تحریمها .نظام
جمهوری اسالمی در شرایط کنونی مذاکره برای رفع
تحریمها را بیفایده میداند و روی گزینه دوم یعنی
کاهش تبعات تحریمها تاکیــد دارد .هر چند اغلب
اقتصاددانان سختی شــرایط در سال آینده را تایید
میکنند ،اما کم نیســتند کسانی که فکر میکنند
امکان برقراری ثبات با همین شرایط وجود دارد .در
صورتیکه دولت بتواند اقتصاد کشور را از تالطمهای
مخرب حفظ کرده و ثبات نسبی برقرار کند ،میتوان
به بهبود تدریجی اوضاع در سالهای بعد امیدوار بود.
شعار رونق تولید در این راستا انتخاب شده است .اگر
روی بخشهای غیرنفتی مستعد کشور سرمایهگذاری
شده و رشد کلی آنها مثبت باشد ،عبور از دوره تحریم
آسانتر و قابل تحملتر خواهد بود.
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پیشنیازهای رونق تولید
تحریــک تولید و رشــد در هــر اقتصادی
مستلزم تجهیز و اســتفاده درست از عوامل
تولید اســت .ســرمایه ،نیــروی کار ،زمین،
تکنولــوژی و مدیریت مهمترین عوامل تولید
هستند که البته در میان آنها نقش دو عنصر
ســرمایه ونیروی کار بســیار اساسی است.
مهمترین کمبودهایی که اقتصاد ایران با آنها
درگیر است ،عبارتند از سرمایه و تکنولوژی.
تحریمهــای بینالمللی نیز ایــن دو عامل را
هدف قرار دادهاند .هر چند تحریمها در برابر
ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی مانع ایجاد
کردهانــد ،اما باتکیه بــر قابلیتهای داخلی
همچون توسعه زیرســاختهای آموزشی –
پژوهشــی و اصالح ساختارهای پولی و مالی
کشور ،تا حدی خالها قابل جبران هستند.
در یک عبارت کلی ،رونق تولید مســتلزم
تسهیل شــرایط تولید است .اگر تحریمهای
خارجی شرایط تولید را سخت کرده ،میتوان
با رفع موانع داخلی در فرآیند تولید گشایش
ایجاد کرد .این نکته مهم را باید در نظر داشت
که تحریمها تنها عامــل عقب افتاده اقتصاد
ایران نیســتند ،بلکه عوامل داخلی بنیادینی
وجود دارند که حتی در اقتصاد بدون تحریم
نیز به صورت مانع شــکوفایی و توسعه عمل
میکنند .بنابراین ،حال که فشارهای خارجی
به حداکثر رســیدهاند ،رســیدگی به مسائل
داخلی یک ضرورت به حساب میآید .تسهیل
فرآیند تولید ،ضمــن اینکه نیازمند اقدامات
ایجابی است ،الزم است با بعضی اقدامات سلبی
دیگر همراه شود .در کنار تشویق فعالیتهای
مولد بایستی هزینههای فعالیتهای غیرمولد
یا ضد تولید را باال برد .در این چارچوب ،توجه
به چند نکته زیر اهمیت اساسی دارد:

اصالح مقررات تولید
مقرراتی که مســتقیم یا غیرمســتقیم تولید را
تحت تأثیر قرار میدهند ،متنوعند .فردی که درصدد
احداث یک بنگاه برای تولید و احیانا صادرات است،
در برابر مجموعهای از مقررات قرار دارد که به انحای
مختلف بر چشمانداز سودآوری شرکت اثرگذارند .الزم
است این مقررات از شرایط مجوزتاسیس شرکت گرفته
تا تسهیالت بانکی ،مالیات و امور مربوط به نیروی کار
به نحوی سامان یابند که چشمانداز سودآوری شرکت
را تقویت کنند .در عین حال ،الزم است شرکتهای
مولد دارای ارزش افزوده باال تحت حمایت بیشتری
قرار گیرند .شرکتهایی که در کار خامفروشی فعالند،
با اینکه در خدمت رشــد اقتصادی کشور قرار دارند،
اما در مقایسه با شرکتهای دارای ارزش افزوده باال
استفاده کمبهینهتری از منابع موجود دارند .برای مثال،
شرکتهای پتروشیمی در قیاس با شرکتهای نفتی
ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند .از این رو ،الزم
است قوانین ومقررات کشورمشوقهای بیشتری برای
این گونه شرکتها در نظر بگیرد .واقعیت این است که
فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست .در
یکی از گزارشهای اخیر بانک جهانی ،در میان 190
کشور بررسی شده از نظر فضای کسب و کار در سال
 ،2018رتبه ایران  128اســت .در سال  ،2017رتبه
ایران دراین شــاخص  124بود .این نشــان میدهد
اقتصاد ایران از موانع قانونی و نهادی زیادی رنج میبرد.
اولویتبندی هوشمندانه
در حمایت از پروژهها
در حال حاضر پروژههای تولید مختلفی در کشور
به صورت نیمهتمام یا ناقص رها شــدهاند که برای
تکمیل و بهرهبرداری نیازمند تامین مالی هستند.
طبیعی است که سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور
توانایی کافی برای تامین مالی همه پروژهها ندارد.
به خصوص با توجه به تورمی که در ســال اخیر رخ

داده ،محدودیتها بیشــتر نیز شده است .بنابراین،
اولویتبندی هوشــمندانه در تامین مالی پروژهها
اهمیت پیدا میکند .برای مثال ،پروژههایی که در کار
تولید کاالهای سرمایهای و واسطهای فعال خواهند
شد ،احتماال بیشتر از آنهایی که قرار است در تولید
کاالهای مصرفــی فعالیت کنند ،اهمیت راهبردی
دارند .البته این یک قاعده  100درصدی نیســت و
ممکن است بعضی تولید کاالهای مصرفی از اولویت
حمایتی باالیی برخوردار باشد .این وظیفه سیاستگذار
است که با بررسی پروژههای تولیدی از زوایای مختلف
در مــورد فوریت حمایت از آنها تصمیمگیری کند.
در عین حال ،میتوان به این نکته اشــاره کرد که
پروژههایی که در مراحل پایانی تکمیل بوده و فاصله
کمتری با مرجله تولید دارند ،از اولویت بیشــتری
برخوردار باشــند .پروژه ناتمام چه در فازهای اولیه
توقف کرده باشد یا پایانی ،در هر صورت فاقد امکان
تولید است .اما اگر تامین مالی واحدهایی که تا مرحله
تولید فاصله و هزینه کمتری نیاز دارند ،اولویت یابد،
فرآیند تولید و رشد کشور سرعت بیشتری میگیرد.
با این تدابیر ،بهرهوری منابع داخلی امکان افزایش
خواهند داشت .این نکات به معنی تایید حمایت از
پروژههای ناکارآمد یا نادیده گرفتن مطالبات معوق
بانکها نیســت .شعار رونق تولید نباید سبب شود
پروژههای ناکارآمد یا آنهایی که با انگیزه رانتجویی
تعریف شدهاند ،از حمایت برخوردار شوند.
ت سفتهبازانه
مقابله با فعالی 
اصالح محیط کسب و کار فقط با تشویق فعالیتهای
تولیدی حاصل نمیشود .الزم است در کنار آن ،هزینه
فعالیتهای نامولد نیز افزایش یابد .یکی از معضالت
بزرگ اقتصاد ایران این است که فعالیتهای سوداگرانه
در آن از سودآوری و جذابیت زیادی برخوردارند .در
صورتیکه چشمانداز سود سرمایهگذاری در فعالیتهای
سفتهبازانه ،باالتر از فعالیتهای تولیدی باشد ،قطعا
سرمایهها به سمت بازارهایی چون ارز ،طال ،مسکن و
سایر اقدامات سفتهبازانه هدایت خواهند شد که نتیجه
آن خصوصا در بخش ارز و طال بســیار مخرب است.
حمایت سیاستگذار از تولید در صورتی نتیجهبخش
خواهد بود که چشمانداز سودآوری در آن باالتر از سایر
فعالیتهای اقتصادی موازی شــود .البته سفتهبازی
مجموعه متنوعی از فعالیتها را شــامل میشــود.
بعضی مثل مسکن تبعات منفی کمتری دارند و حتی
ممکن است به نحوی سیگنال تولید ایجاد کنند ،اما
فراگیر شدن سفتهبازی و باالخص سوق یافتن آن به
سمت بازار ارز میتواند تبعات مخربی به دنبال داشته
باشد .این وظیفه سیاستگذار است که با بررسی ابعاد
مختلف فعالیتهای سفتهبازانه برای محدودسازی آنها
چارهاندیشی کند .در غیر اینصورت ،تولید همچنان
قربانی خواهد شد.
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مبارزه با فساد و رانتجویی
فساد و رانتجویی از مجاری مختلفی به تولید صدمه
میزنند .در یک اقتصاد رانتی ،تخصیص حمایتها و
مشوقها بیشتر از اینکه بر مبنای شایستگی صورت
گیرد .از طریق تبانی مســتقیم یا غیرمستقیم میان
صاحبان قدرت و سرمایه انجام میشود .سیاستگذار به
جای اینکه به منافع کالن و بلندمدت کشور فکر کند،
به منافع شخصی ،خویشاوندی و حزبی خود ارجحیت
میدهد .بــا پیوند کارگزاران دولــت و رانتجویان
گروههای همسود شکل مگیرند که منافعشان در گرو
همکاری پنهانکارانه فارغ از آثار ضدتولیدی آنهاست.
فساد و رانتخواری سوای از تبعات سیاسی و اجتماعی
– که نیازمند بحثهای مستقل است – شدیدا برای
فعالیتهای تولیدی مخرب است .آلودگی سیستم
اداری به فســاد از یک سو باعث میشود در حمایت
از فعالیتهــای تولیدی ضابطهمندی و جدیت الزم
وجود نداشته باشــد و از سوی دیگر ،با صدمه زدن
به اعتماد و احساس امنیت فعاالن اقتصادی انگیزه
تولید را از میان ببرد .بدیهی اســت هرچه شفافیت
افزایش یافته و سازوکارهای نظارتی و قضایی قویتر
وجود داشته باشد ،احتمال ایجاد این گونه پیوندهای
مافیایی کاهش مییابد .در غیر این صورت ،فساد و
رانتخواری اجتنابناپذیر خواهند بود.
انضباط مالی و سختگیری مالیاتی
اتکای کشور به درآمدهای نفتی ،معموال مانع انضباط
مالی و تخصیص کارای منابع بوده است .با موج اخیر
فشــارهای خارجی ،اهمیت اصالح و منضبطسازی
ساختارهای مالی بیش از همیشه احساس میشود.
مخاطبــان انضبــاط مالی فراتر از سیســتم بانکی
اســت .نهادهای مختلفی از صندوق توسعه مالی تا
صندوقهای بازنشستگی و کلیه سازمانهای دولتی
نیازمند انضباط مالی هستند .انضباط مالی ازاین جهت
برای تولید مهم اســت که امکان مناسبترین برای
هدایت سرمایههای مالی به بخش تولید فراهم میکند
نظام مالیاتی کشور نیز به اصالحات جدی نیاز دارد .از
آنجا که در شرایط رکود ،فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان
میتواند پیامدهای سوء به دنبال داشته باشد .اصالح
نظام مالیاتی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
هدف از اصالح ،این است که ضمن افزایش درآمدهای
دولت ،تخصیص منابع و امکانات کشور عادالنه و در
عین حال مولد شود .در ایران ،سازوکحارهای مقابله
با فرار مالیاتی ضعیفاند .درآمدهای مالیاتی بیشتر از
طریق مالیاتهای سهلالوصول همچون مالیات بر
حقوق تامین میشوند .به عالوه ،معافیتهای مالیاتی
در ایران به نحوی پیشبینی شــدهاند که چندان در
خدمت تولید قرار ندارند .این معافیتها در مواردی
جهتگیری رانتسازانه پیدا کرده و به فضای رقابتی
اقتصاد کشور آسیب زده است .در صورتیکه سیاستگذار

بر تقویت تولید اصــرار دارد ،چارهای از اصالح نظام
مالیاتی به موازات ایجــاد انضباط مالی ندارد .بانک
مرکزی اخیرا تدابیری برای منضبطسازی سیستم
بانکی اتخاذ کرده که مفید بوده و نیاز به توسعه دارد.
درمــورد نظام مالیاتی نیز دولت حرکتهایی را آغاز
کرده،هر چند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

متکی بر علم و پژوهش است؛ راهبردهایی که
با تکیه بر فکر و تخصص نخبگان ذیربط تدوین
میشوند .بنابراین ،شایسته است ضمن پرهیز
از تبلیغات و تشریفات پرهزینه و زاید ،نظرات
متخصصان مرتبط با تولید را جویا شــد و بر
مبنای آن تصمیمگیری کرد.

آرامش اجتماعی و سیاسی
در یک فضای اجتماعی و سیاسی متالطم ،امکان
ایجاد اقتصاد شــکوفا وجود ندارد .ســرمایهگذار به
شدت از بیثباتیهای اجتماعی و تنشهای سیاسی
گرزیان است .سرمایهگذار عالوه بر اینکه در شرایط
حال نیازمند ثبات و ارامش است ،در عین حال باید
پیشبینی مثبتی از اوضاع و احوال آینده داشته باشدف
زیرا اســتراتژی شرکت نه برای یک سال ،بلکه برای
چندین سال یا چندین دهه تنظیم میشود .از کلیه
نهادهای دولتی و حاکمیتی انتظار میرود با انسجام و
نگاه ملی به اختالفات فیمابین رسیدگی کرده و برای
پیوند بیشتر بین جامعه و نظام سیاسی تالش کنند.
در عین حال ،انتظار میرود در مناسبات بینالمللی
با دیپلماسی فعاالنهای برای بهبود روابط ایران با جهان
خارج تالش شود .فشار تحریمهای خارجی نباید باعث
شود ســایر فرصتها نادیده گرفته شود .تالشهای
اخیــر دولت برای توســعه همکاری با کشــورهای
همسایه ،حرکت مفیدی است که نیاز به تداوم دارد.
توســعه روابط باجهان خارج خصوصا همســایگان،
آســیا و اروپا پیشنیازی اساسی برای تقویت تولید
است .به ویژه تولیدکنندگانی که به واردات کاالهای
سرمایهای -واســطهای و بازارهای صادراتی خارجی
وابستگی دارند ،بیشتر نیازمند آرامش درروابط خارجی
کشور هستند .فشار تحریمهای بینالمللی همچنین
نباید موجب تقویت سناریوی برخودر نظامی شود.
سیاستمداران مختلفی در امریکا و بعضی کشورهای
منطقه مشتاق جنگ بین ایران و دشمنانش هستند.
رفتارهای تحریکآمیز آنها نیز بیشــتر با این هدف
صورت میگیرد .شاید در شرایط کنونی بهترین گزینه
در برابر این گونه رفتارها بیاعتنایی باشد.

نتیجهگیری
در شرایطی که فشارهای بینالمللی حداکثری علیه
اقتصاد ایران ادامه دارد و کارشناسان سال  1398را
سال سختی توام با رکود تورمی پیشبینی کردهاند،
حرکتهای مبتکرانه برای تقویت زیرســاختهای
تولیدی میتواند تا حدی از بار فشار بکاهد .این واقعیت
را باید در نظر داشت که اقتصاد ایران با موانع ساختاری
و مدیریتی بزرگی درگیر است .آثار این موانع به نحوی
بوده که حتی در شرایط بدون تحریم هم برناماههای
توسعه تولید با مشکل همراهند .حال ،با اضافه شدن
این حجم از تحریمها واضح است که هدایت اقتصاد
به مسیر رشد و توسعه کاری بسیار سخت خواهد بود.
اهمیت شعار رونق تولید در این است که بار دیگر توجه
تصمیمگیران کشور را به سمت اهمیت تولید و لوازم
توسعه آن جلب میکند.
پیشبرد موفقیتآمیز شعار رونق تولید درگام نخست،
مستلزم باور ارکان مختلف نظام سیاسی و جامعه به
ضرورت آن و ســپس تالش بــرای تدوین و اجرای
استراتژیهای موثر تقویت تولید است .در صورتیکه
هر یک از دستگاهها و نهادهای کشور به سهم خود
در این مسیر برنامهریزی کرده و در اجرای آن جدیت
داشته باشند ،میتوان به نتایج مثبتی رسید .چنانکه
در مبحث لوازم تولید اشاره شد ،تقویت زیرساختهای
تولیدی کشور نیازمند همکاری در سطوح مختلف نظام
سیاسی و جامعه است .محدود کردن مسئولیتهای به
دولت راهگشا نخواهد بود .نهادهای قانونگذاری موظف
به اصالح مقررات مربوط به تولید هســتند .دستگاه
قضایی با مبارزه موثر علیه فساد ،رانتخواری و فساد
میتواند نقش مهمی در اصالح فضای کســب و کار
بازی کند .دانشگاهها و موسسات پژوهشی میتوانند
نیازهای علمی و کارشناسی مرتبط با موضوع تولید
را برآورده کنند .وزارت امور خارجه و سایر ارگانهای
دخیل در سیاستگذاری خارجی میتواند در پیشبرد
دیپلماسی اقتصادی کشور تکالیف خویش را انجام
دهنــد .از همه نهادها و ارگانهــا انتظار میرود در
مورد ظرفیتهایشــان برای کمک بــه بهبود روند
تولید برنامهریزی کنند .در صورتیکه چنین همکاری
فراگیری در کلیت کشور جریان داشته باشد ،امکان
غلبه موثر بر موانع تولید جود خواهد داشت .در این
صورت ،نهتنها گذر از تحریمها آسان خواهد بود،بلکه
اساسا شرایط مناسبتری برای رشد و توسعه اقتصادی
کشور در بلندمدت فراهم خواهد شد.

بهرهگیری عملی از نظرات کارشناسان ذیربط
یکی از رویههای نادرستی که طی سالهای
اخیر در کشــورمان باب شــده ،این است که
شعارهای سال به بهانهای برای هدایت بخشی از
بودجه به سمت نشستها ،همایشها،پروژههای
پژوهشی ،تبلیغات و امثالهم میشود .بدون اینکه
نتایج عملی قابل توجهی از آنها حاصل شــود.
رونق تولید در ایران موانعی دارد که اغلب آنها
همچون فساد ،سوءمدیریت ،قاچاق و ساختار
معیوب برای اغلب تصمیمگیران محرز هستند.
تحقق رونق تولید نیازمند تدوین راهبردهای
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اقتصاد ایران در دهههای تازه سپری شده
روندهای عجیبی را تجربه کرده و ساختاری
مختــص به خود دارد کــه در اقتصاد کمتر
کشــوری دیده میشود .ســاختار اقتصاد
ایران بر پایه موارد اصول قانون اساســی و
قانونها و مقررات تدوین شــدن از ماهیت
قانون اساســی و همچنین اراده و خواست
مدیران سیاسی و البته منافع گروهی مدیران
دولتی شــرکتهای کوهپیکر و سازمانها و
نهادهای پرشمار دولتی شکل گرفته است.
در ســاختار فعلی دولت به مثابه یک قدرت
سیاسی بسیار فراتر از نهادهای مدنی که البته
در ذیل یک نظام سیاسی باالدستی فعالیت
میکند قدرت بالمنازع اقتصاد ملی اســت.
نهاد دولت در ایران حــرف اول را میزند و
بنگاهها و خانوادهها تبعیت کامل از دولت را
پذیرفتهاند .کارکرد اقتصاد ایران با توجه به
ساختاری با حاکمیت دولت اما در دهههای
اخیر به دلیــل تغییرات راهبردی دولتهای
مستقر و همچنین تأثیرپذیری از تحریمها و
محدودیتهای اعمال شده بر متغیرهایی مثل
صادرات ،واردات ،تقابل با دولت سلطهطلب
آمریکا و ...سیاســتگذاریهای ناکارآمد با
بحرانهایی مواجه شده است .این بحران در
ایران البته نمونه و مشــابه خارجی دارد که

ایرلند و یونان دو کشور شاخصاند که در ده
سال اخیر با بحران اقتصادی مواجه شده و هر
کدام راه خود را برای حل این بحران رفتهاند .در
تجربه دو کشور یاد شده کشور ایرلند به دلیل
اینکه سرمایه اجتماعی قابل قبولی با سطح
اعتماد باالتر شهروندان به نهاد دولت مواجه
بوده زودتــر و کامیابتر از دل بحران بیرون
آمده و یونان هنوز با این بحران سروکار دارد،
چون ضریب اعتماد شهروندان یونانی به نهاد
دولتشان اندک و پرنوسان بوده است .اقتصاد
ایران برای عبور از بحران البته مشابهتهایی با
دو کشور یاد شده دارد ،اما گزارش حاضر نشان
میدهد که ایران به یونان نزدیکتر است تا
ایرلند و این نشاندهنده اعتماد کمتر مردم
به دولت و دولتمردان است .گزارش حاضر که
خالصهای از یک گزارش مشروح است را در
ادامه میخوانید:
نقش سرمایه اجتماعی
در مدیریت بحران اقتصادی
در این گزارش به بررسی اجمالی وضعیت دو کشور
یونان و ایرلند که دارای «بحران مشترک اقتصادی»،
اما «نحوه خروج متفاوت از بحران» بودند ،پرداخته
شده است .بدین معنی که ایرلند بعد از گذشت چند
سال از وقوع بحران ،از خطر سقوط رها شده ،ولی

یونان کماکان درگیر بحران اســت و با آن دست و
پنجه نرم میکند .پرسش اصلی این است که بهرغم
وجود بحران تقریبا مشــترک و اتخاذ راهکارهای
مشابه در این دو کشور ،چرا آنها دارای نتایج مختلف
و متفــاوت در خصوص خروج بحران بودهاند؟ چه
عواملی در این امر دخالت داشته است؟ در این مقاله
ضمن پاسخ اجمالی به پرسشهای مزبور ،به تجزیه
و تحلیل آموزههای راهبردی بحرانهای مطروحه
برای جمهوری اسالمی ایران نیز پرداخته شده است.
چارچوب مفهومی بحران
بحران عبارتست از برهم خوردن تعادل پدیده مورد
نظر ،به نحوی که حیات و موجودیت آن پدیده در
معرض تهدید جدی و خطر قرار گیرد .به مراحل
ماقبل از بحران ،چالش گفته میشود .هرگاه نسبت
به حل چالشهای مربوطه اقدام شود ،پدیده مورد
مطالعه از بحران در امان خواهد بود .بحران از زوایای
مختلف مورد بررسی قرار میگیرد که شامل «ابعاد»
و «مراحل» میشود.
مدیریت بحران اقتصادی
در دو کشور یونان و ایرلند
کشــورهای یونان و ایرلند ضعفهای کارکردی
در خصوص سیاستگذاریهای مختلف اقتصادی
داشــتند .ناکارآمدهای مربوطه ،به شــکلگیری
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چالشهای اساســی و سپس بحرانهای گسترده
در حوزه مالی و پولی انجامید .اوج آشکارگی بحران
در این دو کشور در سال  ۲۰۰۸بود .هر یک از این
کشورها ،از یکسو دارای دالیل تقریبا مشترک برای
«وقوع» بحران اقتصادی بودند و از سوی دیگر ،نسخه
مشترکی را نیز برای «مواجهه» با بحران اتخاذ نمودند.
بدین معنی که هر دو کشور «کمکهای مالی» بانک
مرکزی اروپا و سایر کشورهای اروپایی را برای رفع و
مدیریت بحران اقتصادی پیگیری میکردند .اما شرط
اصلی کمک بانک مرکزی اروپا به این دو کشور ،ارائه
برنامه بازپرداختهای مالی و توانایی انجام تعهدات
از سوی آنها بود .محور اصلی بازپرداخت تعهدات،
معطوف به دو راهکار افزایــش درآمدها و کاهش
هزینهها میشد.
ارزیابیعملکردمدیریتبحراناقتصادی
نخبگان سیاسی این کشورها برای مواجهه با بحران
اقتصادی ،راهبرد «ریاضت اقتصادی» را اتخاذ کردند.
راهبرد مزبور ،متضمن کاهش دســتمزدها ،اخراج
نیروی کار و حذف هزینههای غیرضروری میشود.
این تدابیر موجب کاهش هزینههای جاری میشود
که زمینه الزم و توانایی مناسب را برای بازپرداخت
تعهدات به بانک مرکزی اروپا فراهم میآورد.
با بررسی عملکردهای دو کشور یونان و ایرلند در
مواجهه با بحران  ،۲۰۰۸مشاهده میشود که طی
سالهای ،۲۰۰۸-۲۰۱۷شاخصهای کالن اقتصادی
در ایرلند دارای بهبود چشمگیری بوده است.
درآمد سرانه یونان از  ۳۱۹۹۷دالر در سال ،۲۰۰۸
به  ۱۸۶۱۳دالر در ســال  ۲۰۱۷کاهش پیدا کرده
است .اما درآمد سرانه ایرلند از  ۶۱۲۵۸دالر در سال
 ۲۰۰۸به  ۶۹۳۳۱دالر در سال  ۲۰۱۷افزایش پیدا
کرده است .صادرات کاال در یونان افزایش محدودی
داشته ،اما صادرات کاال در ایرلند از  129.8میلیارد
دالر در سال  ۲۰۰۸به  219.7میلیارد دالر در سال
 ۲۰۱۷افزایش پیدا کرده است .پرسش مهم این است
که رمز «تفاوت» بین شاخصهای کالن اقتصادی در
این دو کشور به چه عاملی بازگشت دارد؟ کارشناسان
بینالمللی یکی از پاســخهای اساسی را در عنصر
سرمایه اجتماعی جستجو میکنند.
اهمیت سرمایه اجتماعی
نخبگان سیاســی کشــورها برای ارزش آفرینی
اقتصادی ،محتاج سرمایه و دارایی هستند .سرمایه
دارای انواع مختلفی همچون سرمایه فیزیکی ،انسانی،
طبیعی و مالی میشود .از جمله سرمایههای مهمی
که در دهههای اخیر به اهمیت آن پی برده شــده
است .سرمایه اجتماعی میباشد.
در تقسیمبندیهای جدید ،سرمایه فیزیکی و مالی
به عنوان «سرمایههای محسوس» و سرمایه انسانی

و اجتماعی به عنوان «ســرمایههای نامحسوس»
نامگذاری میشوند .در توسعه و پیشرفت کشورها،
سرمایهها و مولفههای محسوس و مادی و همچنین
نامحسوس و غیرمادی نقش دارند.

شد و اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرد.
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میتوانند در
بستر زمان رو به کاهش روند و یا باز تولید شوند که
در ادامه مطالب به ابعادی از آنها پرداخته میشود.

کارکرد اعتماد عمومی
سیاستگذاری نخبگان سیاسی ،باورپذیری و
اعتماد شهروندان را طلب میکند .بدین معنی
که بدون اعتماد عمومی و روابط مناســب آحاد
جامعه با حاکمیــت ،امیدی به تحقق اهداف و
سیاستگذاریها وجود نخواهد داشت .به عنوان
نمونه ،هرگاه در سیاستگذاری ریاضت اقتصادی،
اعتماد دو جانبه فیمابین آحاد جامعه با حاکمیت
سیاســی وجود نداشته باشــد ،آحاد جامعه از
سیاستگذاری ریاضت اقتصادی حمایت نخواهند
نمود .از این رو این سیاستگذاری دچار شکست
میشود .به عبارت دیگر ،هرگاه اعتماد عمومی
نسبت به فضای سیاستگذاری نخبگان سیاسی
خدشهدار گردد ،جامعه وارد فرآیند «عدم اعتماد»
میشود .این امر میتواند زمینه ساز ایجاد اختالل

نحوه بازتولید اعتماد عمومی
در کشورهای جهان ،بازتولید سرمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی ،منوط به حسن کارکرد حاکمیت
سیاسی است .حســن کارکرد حاکمیت سیاسی،
موجب «اعتبار سیاســتگذار» میگــردد .بنابراین
«اعتماد عمومی» وابسته به «اعتبار سیاستگذار»
است .مولفههای گوناگون و مختلف در کسب اعتبار
برای سیاستگذاران نقش دارند که نخبگان سیاسی
با رعایت آنها میتوانند در باز تولید اعتماد عمومی
امیدوار باشند .رئوس عوامل موثر در اعتمادسازی
شهروندان که باید از سوی نخبگان سیاسی مدنظر
قرار گیرد ،عبارتند از:
 تعهد به انجام اهداف قابل اجرا و تحققپذیر. پرهیز از اعالم اهداف و برنامههای خیالپردازانه،متزلزل و متناقض.

در روند امور گردد و زیان بلندمدت تمامی افراد
جامعه را رقم بزند.
بررسیها نشــان میدهد که سطوح مختلف
اعتمــاد عمومی ،انتظارات متفــاوت را در نزد
شــهروندان بدست میدهد و موجب رفتارهای
اجتماعی گوناگون آنان میشود .به عنوان نمونه
بایــد گفت ،از آنجا که شــهروندان ایرلندی به
پشتوانه سابقه فضای مناسب سیاستگذاری در
کشور ،اعتماد کافی به سیاستگذاران داشتند،
هزینههای دشــوار ریاضت اقتصادی را به امید
بهبود شــرایط در آینده پذیرفتند .اما به سبب
«عدم اعتماد اجتماعی» در نزد شهروندان یونانی،
برنامههای ریاضت اقتصادی دولت دچار چالش

 ثبات در سیاستها و برنامهها. حداکثر شفافیت در عملکردهای مالی و اقتصادی. مبارزه واقعی با فساد اداری.با عــدم رعایت موارد مزبور ،روند اعتماد عمومی
کاهش مییابد و با رعایت آنها« ،کارآمدی» دولت
رقم میخورد که «اعتبار» حاکمیت سیاسی را بدست
میدهد .در این وضعیت ،سیاســتگذار میتواند از
اعتمــاد و همراهی مردم بهعنوان مهمترین مولفه
ســرمایه نامحسوس ،در جهت پیشــبرد اهداف و
سیاستهای کشور برخوردار شود و امیدوار به غلبه
بر سختترین شرایط محیطی نیز باشد .از سوی دیگر
باید افزود ،فقدان اعتماد عمومی ،نقش تعیینکننده
و بازدارنده در رشد و توسعه کشور دارد و میتواند
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سیاستهای دولت را دچار چالش جدی سازد.
با مروری بر شاخص وضعیت فساد در دو کشور
یونان و ایرلند ،این نکته به دست میآید که ایرلند از
شفافیت مناسب برخوردار بوده ،ولی یونان فاقد این
وضعیت است .این امر موجب بازتولید اعتماد عمومی
در ایرلند و کاهش آن در یونان شــده است .جدول
ذیل وضعیت فساد در این دو کشور را نشان میدهد:
وضعیت فســاد در کشــور یونان طی سالهای
 ،۲۰۰۰-۲۰۱۷بدتر شــده اســت ،اما در کشــور
ایرلند وضعیت مناسبی وجود داشته باشد .این امر
موجب کاهــش ضریب اعتماد عمومی در یونان و
بهبود کیفیت اعتماد عمومی در ایرلند شده است.
وضعیت مزبــور داللت بر کاهــش روابط متقابل
مناسب آحاد جامعه با حاکمیت سیاسی در یونان
و بهبود روابط مناسب در کشور ایرلند دارد .از این
رو سیاستگذاریهای نخبگان سیاسی در یونان به
سبب ضعف اعتماد عمومی دچار چالش گردید و

افق روشن از مســیر آینده کشور وجود نداشت
و از این رو سیاســتهای ریاضتی از سوی مردم
تحمل نگردید .با آغاز سیاستهای ریاضتی ،موج
گستردهای از اعتراض عمومی در کشور ظهور و
بروز پیدا کرد .تداوم این وضعیت ،ضربه اساسی به
اعتبار سیاستگذاران و نخبگان سیاسی وارد ساخت
و برنامههای مدیریت بحران اقتصادی را تحت تأثیر
جدی قرار داد.
اما به سبب کاهش فساد در کشور ایرلند ،میزان
اعتماد عمومی در نزد شهروندان ایرلندی ،مناسب
بود .از این رو برنامه ریاضت اقتصادی که از ســوی
سیاستگذاران ارائه شده بود ،مورد پذیرش عمومی
قرار گرفت و کشــور با ســرعت مناسب از بحران
خارج شد.
به عنوان نمونه میتوان به روند کسری بودجه و
بدهــی دولت در مقاطع مختلف بحران ،در این دو
کشور اشــاره داشت .این امر میتواند آثار متفاوت

برنامههای ریاضتی حاکمیت سیاسی برای مدیریت
بحران اقتصادی از اثربخشیهای الزم برخوردار نبود.

اعتماد و یا عدم اعتماد عمومی در دو کشور مذکور
را نمایان سازد.
وضعیت بدهی دولت در هر دو کشور بعد از بحران
رو به افزایش میگذارد .اما در سال  ،۲۰۱۶وضعیت
بدهی دولت در کشور ایرلند رو به کاهش و در یونان
کماکان رو به افزایش میگذارد و به  ۱۸۰درصد تولید
ناخالص داخلی بالغ میگردد.
یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم برای مدیریت
بحران اقتصادی ،میزان جذب سرمایهگذاری خارجی
است .وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی ،یکی از
نمادهای مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها
محسوب میشود .جذب ســرمایهگذاری خارجی
در ایرلند از  ۳ .۲۳میلیارد دالر در سال  ،۲۰۰۸به
 51.5میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۷افزایش پیدا کرده
است .اما در یونان میزان سرمایهگذاری خارجی از
 5.7میلیارد دالر در سال  ،۲۰۰۸به  ۴میلیارد دالر

آثار وضعیت اعتماد عمومی در یونان و ایرلند
کارشناسان بینالمللی ،ذهنیتهای اجتماعی
متفــاوت در خصوص فضای سیاســتگذاری در
کشــورهای یونان و ایرلند را دارای نقش تعیین
کننده در مواجهــه و همچنین مدیریت بحران
اقتصادی  ۲۰۰۸آنهــا ،میدانند .بدین معنا که
«ناکارآمدی» سیاســتگذاری نخبگان سیاسی و
همچنین وضعیت فساد در کشور یونان ،موجب
شکل گیری ذهنیتی از سوی شهروندان نسبت
به نظام تدبیر کشــور شد که «چشم انداز تیره و
مبهمی از آینده سیاستگذاری» را بدست داد .لذا
به سبب ضعف اعتماد عمومی در خصوص سیستم
سیاستگذاری در یونان ،نگرش مناسب نسبت به

در سال  ۲۰۱۷کاهش یافته است .این روند داللت
بر مدیریت بحران اقتصادی در ایرلند و تداوم بحران
در یونان دارد.
ارزیابی
دو کشور یونان و ایرلند که دارای آشکارگی بحران
مالی و اقتصادی در ســال  ۲۰۰۸شدند ،از نسخه
درمانی یکســانی برای مدیریت بحران اقتصادی
بهرهگیری نمودند .ایرلند بعد از چند سال توانست
ت سر بگذارد ،ولی یونان همچنان در
بحران را پش 
دام بلندمدت بحران قرار دارد .کارشناسان در تبیین
ریشههای «مشترک بحران» و «نتایج متفاوت» آن
به عنصر «سرمایه اجتماعی« و «اعتماد عمومی»
شــهروندان نســبت به حاکمیت انگشــت تاکید
گذاشتهاند.
بنابراین اگر چه دو کشور دارای بحران اقتصادی
نسبتاً مشابه بودند ،نسخه درمان مشترک دووجهی
مبتنی بر «دریافت کمک بیرونی» و «راهبرد ریاضت
اقتصــادی» را پیگیری کردنــد؛ اما عامل «اعتماد
عمومی» ،باعث شد تا دو کشور نتایج و پیامدهای
متفاوتی را در مدیریت بحران اقتصادی داشته باشند.
اعتماد مخدوش شــده اجتماعی در یونان موجب
شــکل گیری پدیده پیچیده «معمای اجتماعی»
گردید که داللت بر بدترین درجه از اعتماد عمومی
دارد .کارشناسان معتقد هستند که بدون حل چالش
اعتماد عمومی ،عبور کامل کشــور یونان از بحران
میسر و مقدور نخواهد بود.
آموزههای راهبردی مدیریت بحران
اقتصادی برای ایران
برای بهرهگیــری راهبــردی در خصوص نحوه
مدیریــت بحران اقتصادی در کشــورهای یونان و
ایرلند برای ایران ،قبل از هر اقدامی باید به بررسی
ســنخیتها و یا عدم سنخیتهای ایران با هریک
از کشورهای مورد بررسی پرداخت .با بررسیهای
به عمل آمده و براساس وضعیت شاخصهای کالن
اقتصادی ،متاسفانه اقتصاد ایران دارای شباهتهای
بیشتر با اقتصاد یونان است .جدول ذیل این وضعیت
را نشان میدهد:
همانطور که مشــاهده میشود تولید ناخالص
داخلی و درآمد سرانه هر دو کشور در سال ۲۰۱۷
نســبت به میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد
ســرانه در ســال بحران ( )۲۰۱۰کاهش داشته
است .حال آنکه قبال گفته شد ،شاخصهای کالن
اقتصادی در کشور ایرلند در سال  ۲۰۱۷نسبت
به ســال بحران اقتصادی ،بهبود پیدا کرده است.
معنی و مفهوم نکات مزبور ،گویای این است که
کشور ایرلند از بحران خارج شده ،اما کشورهای
یونــان و ایران کمــاکان در دام بحران اقتصادی

رونق
شماره  -136بهار 1398

گرفتار هستند .بنابراین نخبگان سیاسی ایران با
بهرهگیــری از وضعیت تجربی یونــان باید برای
مدیریــت بحــران اقتصادی به عنصــر «اعتماد
عمومی» بیش از پیش توجه داشــته باشند .چرا
که کارشناسان ،عدم خروج از بحران اقتصادی در
تعدادی از کشــورهای بحرانزده را به چالش در
وضعیت «اعتماد عمومی» مربوط میدانند .اما چرا
دو کشور یونان و ایران ،نتوانستهاند از بحران خارج
شوند .یکی از دالیل این امر را باید در «شباهتهای
سیاستگذاری» آنها جستجو کرد.
وجوه مشترک سیاستگذاری در یونان و ایران
رئوس شــباهتهای اقتصاد ایران بــا یونان را
میتوان در محورهای ذیل دستهبندی نمود:
ایجاد تعهدات فراوان از ســوی نخبگان
سیاسی با اهداف سیاسی و اجتماعی
نخبگان سیاسی اغلب کشورهای جهان ،همواره
به تعادل میان منابــع و مصارف توجه میکنند.
همچنین باید گفت که سیاســتمداران در مورد
مصارف نیز دارای محدودیتهای مختلف از سوی
دستگاههای نظارتی هستند .اما در ایران و یونان
ظاهرا چنین محدودیتی وجود ندارد .سیاستمداران
این کشورها تعهدات فراوانی را با اهداف سیاسی و
اجتماعی همچون افزایش محبوبیت و ...بر بودجه
و ساختار مالی کشور تحمیل میکنند ،حال آنکه
منابع موجود ،جوابگوی آن تعهدات نمیباشــد.
سیاســتمداران یونانی با انتشــار اوراق قرضه و
ایجاد بازار بدهی و سیاستمداران ایرانی ،با اتکا به
درآمدهای حاصل از فروش نفت ،تعهدات فراوانی
را که فراتر از منابع موجود بوده است ،برای کشور
ایجاد کردهاند.
بحران بدهی
انباشت شکافی که بین ایجاد تعهد و تواناییهای
اقتصادی در طی زمان بهوجود آمده ،منجر به وقوع
پدیده «بحران بدهیها» در این دو کشور شده است.
قبل و بعد از سال  ،۲۰۰۸دولتها در یونان به قواعد
و ضوابط اتحادیه اروپا اعتنایی نداشتند که نتیجه
این امر پیروزی پوپولیستها و سپس چپها در
یونان بود .اما به تدریج دولتها ضوابط و مقررات
اتحادیه را برای مدیریت بحران بدهی پذیرفتند.
ولی در ایران ،چشماندازی برای حل ریشهای بحران
بدهیها وجود ندارد ،چرا که هر دولتی با تعویق حل
بحران بدهیها ،محبوبتر خواهد بود.
پذیرش با تاخیــر اصول و مبانی اقتصاد
متعارف از سوی نخبگان سیاسی
در گام اول ،نخبگان سیاسی این دو کشور ،نسبت
به پذیرش اصول و مبانی اقتصاد متعارف مقاومت
مینمایند .اما پس از تشدید چالشها ،با تاخیر رو
به پذیرش اصول اقتصاد متعارف میآورند .البته این
پذیرش همراه با تاخیر ،فرصتسوزیهای فراوان را

برای دو کشور در برداشته است .پس از آشکارگی
آثار نامناسب سیاستهای دولت چپگرای یونان،
نظرات مربوطه تغییر پیدا کرد و به رعایت مبانی
دســتورالعملهای اتحادیه اروپا تن داده شد و در
نهایت این کشور وارد تعامل با اتحادیه اروپا گردید.
در ایران نیز پذیرش همراه با تاخیر ،موجب اتالف
منابع فراوان کشور شده است.
تامین رفاه اجتماعی «اکنون» با هزینهکرد
از «فردا»
یکی دیگر از ویژگیهای مشترک پیچیده میان
این دو کشور ،این است که سیاستمداران و آحاد
جامعه ،خواهان «عدم کار سخت» ،و توام با «رفاه
باال» هستند .بدیهی است که این شکاف ،موجب
ایجاد تعهد بدهی برای نســل آینده میشود .در
کشــور یونان ،منابع فراوانی برای رفاه اجتماعی
«اکنون» مصرف شده که منابع مورد نیاز از طریق
دریافت وام جبران گردیده که باید نسل «آینده»

وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران
دارد .بازتاب چالشهای جدی مربوط به اعتماد عمومی
در کشــور را میتوان در تقاضای غیرمنطقی برای
ارزهای خارجی مشاهده کرد .این امر گویای کاستی
جدی در فضای عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور
میباشد .این وضعیت ،از یکسو موجب ظهور و بروز
بیثباتی و تکانههای شدید روانی ،اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی در جامعه شده و از سوی دیگر نیز در روند
سیاستگذاری عمومی ایجاد اختالل نموده است.
چالش در سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به
ســبب ضعفهای کارکردی نخبگان سیاسی در
خصوص بهبود شاخصهای کالن رشد و توسعه
اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم و ابعاد
فساد در ساختار اداری کشور ،میباشد .نکته بسیار
مهم این است که فساد با رشد و توسعه اقتصادی
رابطه معکوس دارد و تمامی آنها موجب کاهندگی
ضریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود.

آن را پرداخت نماید .کارشناسان میگویند آنچه
در یونان رخ داد ،تقریبا آخرین خطایی است که
یک کشور میتواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب
شود .در ایران نیز این روند با هزینه کرد ثروت بین
فسیلی (نفت و گاز) برای رفاه نسل کنونی تحقق
یافته است .بهعنوان نمونه میتوان به طرحهایی
همچون پرداخت یارانه بدون پشتوانه مالی به تمامی
اقشار ،تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات برای رفاه
عمومی ،انجام پروژههای نیمهتمام عمرانی بدون
تامین منابع مورد نیاز اشاره کرد .تمامی این قبیل
طرحها ،دارای آثار رفاهی کوتاه مدت هستند و فاقد
ثروتآفرینی در بلندمدت هستند .برآیند وضعیت
مزبور ،موجب شکلگیری پدیدهای تحت عنوان رفاه
اجتماعی «اکنون» با هزینهکرد «فردا» شده است.
رتبه ایران در شاخص ادراک فساد ،از کشور یونان
پایینتر اســت .این امر داللت بــر وجود چالش در

بدین معنی که با افزایش فســاد ،وضعیت رشد و
توسعه اقتصادی نامناسب شده و سرمایه اجتماعی
و اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند.
براســاس گزارش سازمان شفافیت بینالملل،
با یک درجه بدتر شــدن وضعیت فساد در یک
کشور ،به طور متوسط حدود  ۳۸۸دالر از تولید
سرانه ناخالص داخلی کاهش پیدا میکند .تمامی
این نکات ،توجه جدی به کاهش فســاد و بهبود
شاخصهای توسعه اجتماعی و اقتصادی ،برای
بازسازی اعتماد عمومی را الزم و ضروری میسازد.
وضعیت فساد در ایران دارای شرایط نامناسبتر
نسبت به یونان و ایرلند میباشد .از آنجا که فساد
با رشد و توســعه اقتصادی رابطه معکوس دارد،
انتظار میرود که شاخص رقابتپذیری اقتصادی
در ایران دارای شرایط نامناسبتر نسبت به یونان
و ایرلند نیز باشد.
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرفي اعضاي انجمن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اســت كه در گذشــته به شــكلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميشــده است.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.
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